
شماره 3564
سال سیزدهم

چهار شنبه
۲۷ حوت 1399

1۷ مارچ ۲0۲1
قیمت: ۲0 افغانی

8

کار نصب کمره های امنیتی شهر کابل 
به کجا رسید؟
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی

حدود دوونیم 
میلیون افغانی 
از پول کرایه 
داوطلبان اردوی 
ملی حیف ومیل 
شده است

قربانی جنگ و فساد؛

۳

4

کنفرانس مسکو؛ متمم یا مخل پروسه صلح؟
فصل روابط افغانستان و روسیه، فصل کهن است که به گذشته های دور بر می گردد. این روابط زمانی بیش تر محسوس شد 

که بریتانیا در حال تثبیت پایه های استعماری اش در هند بود. روابط این قدرت منطقه ای با افغانستان، در طول تاریخ با فراز و 
فرودهایی همراه بوده است و حتا گه گاهی صدای چکمه های عساکر روسی نیز در این جغرافیا شنیده شده است؛ تا آن جایی که 

زمانی این چکمه ها به اندازه ای در افغانستان به ِگل نشست که بیرون رفت از آن هزینه بردارتر از آمدن شان شد.

امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در هفدهم جدی اعالم کرد که قرار 
است شهر کابل »مخفی تر از گذشته« و با تکنولوژی پیش رفته زیر پوشش 

کمره های امنیتی قرار گیرد. این اقدام پس از افزایش جرایم جنایی، ترورهای 
هدف مند و انفجار ماین ها گرفته شد. اکنون دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست 
جمهوری می گوید که کار خرید و نصب کمره های امنیتی در جریان است و به 

 زودی همه شهر کابل و دروازه های ورودی این شهر با کمره های هوشمند مجهز 
می شود. به گفته مسووالن دفتر مطبوعاتی معاونت اول ریاست جمهوری، هم 

اکنون 200 کمره امنیتی در 73 نقطه شهر کابل نصب شده است. این مسووالن 
می افزایند که کار روی آسیب  شناسی شهر جریان دارد و در نقاطی که بیش تر 

آسیب پذیر باشد، کمره های امنیتی نصب خواهد شد. وزارت امور داخله نیز تایید 
می کند که کار روی خرید و نصب کمره جریان دارد.

4

غ�ن و پایان تمام 
خوش بی�ن هایش
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جنگ و ناامنی های اخیر در والیت بدخشان، صدها خانواده را به شهر فیض آباد 
و ولسوالی های اشکاشم، بهارک و کشم آواره کرده است. در حال حاضر بیش از 
با مشکالت  و  بی جا شده اند  والیت  این  در  از خانه های شان  خانواده  هزار  شش 
فراوان دست و پنجه نرم می کنند. این بی جا شده گان می گویند که در خانه های 
کرایی با وضعیت مشقت باری زنده گی می کنند و حتا اتاق های شان درب و پنجره 
ندارد. شورای والیتی بدخشان و باشنده گان مرکزی شهر فیض آباد می گویند که 
این خانواده ها از مدتی به این  سو در وضعیت بد اقتصادی به سر می برند و تاکنون 
به آنان از سوی حکومت محلی و نهادهای کمک کننده رسیده گی نشده است. 
برخی دیگر از نهادها نیز تأیید می کنند که این بی جا شده گان در زمستان سال 
روان کمکی دریافت نکرده اند. گفتنی است که بدخشان از والیت سردسیر شمرده 

می شود و باشنده گان آن همواره زمستان سردی را پشت سر می گذارند.
3

سرما زنده گی صدها بی جا شده 
در بدخشان را تهدید می کند

4

راه پرپیچ وخم کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی
در بخش اول نشست، بحث های عمومی و رسانه ای صورت گرفت و بخش دوم آن که بدون حضور 

رسانه ها ادامه یافت، روی چگونه گی دستور کار جلسات این کمیته و آجندای دور دوم مذاکرات 
متمرکز بود که قرار است تا هفت روز دیگر برگزار شود.

تشکیل پولیس کابل دو برابر می شود
تشکیل  است  قرار  کابل:  ۸صبح، 
برابر  دو  کابل  در  پولیس  نیروهای 
ریاست  اول  معاون  صالح،  امراهلل  شود. 
با  جمهوری روز دوشنبه، هشتم جدی 
اعالم این خبر گفته است که طرح دو 
برابرسازی تشکیل پولیس کابل از سوی 
امنیتی«  میثاق  شش ونیم/  »جلسات 

آماده شده است.
در  جمهوری  ریاست  نخست  معاون 
فیصله  جزییات  که  مفصل  یادداشتی 
۶۳ جلسات شش ونیم را همه گانی کرده 
است، نوشت که مقام ریاست جمهوری 
شش ونیم،  جلسات  طرح  براساس 
تشکیل پولیس کابل را دو برابر می سازد.
نشان  مقایسه ای  ارزیابی  او،  گفته  به 
و  »ثبات  حالت  در  حتا  که  می دهد 
آرامی« کابل کم ترین تعداد پولیس را به 
تناسب جمعیت آن در سطح جهان و به 

خصوص کشورهای جهان سومی دارد.
تشکیل  افزایش  که  می گوید  صالح 
پولیس کابل با »حوصله مندی و دقت« 
که  افرادی  ورود  از  و  شد  خواهد  انجام 
شرایط و معیارهای الزم را نداشته باشند، 

به صفوف پولیس جلوگیری می شود.
به خاطر  تعیین معیارها  از  او هم چنان 
جذب نیروی بیش تر در صفوف پولیس 

کابل خبر داده است.
او یکی از این معیارها را داشتن دانش 
ابتدایی از کشف و تحقیق عنوان کرده 

است.
امراهلل صالح توضیح داده است که گاهی 
که  نمی توانند  دادگاه ها  و  دادستانی 
را آن چنان که الزم است، در  »مجرم« 
دایره عدلت قرار دهند و در کار »کشف 
و تحقیق« گسسته گی به وجود می آید.

معاون اول ریاست جمهوری گفته است 
که برای رفع این مشکل، روش تشریح 
جرم و تحریک پرونده را به زبان ساده 
درآورده و در قالب کتابچه های جیبی به 

پولیس کابل توزیع کرده است.
صالح هم چنان گفته است که تا رسیدن 
کوهی  پاسگاه های  آرمانی«  »مرحله  به 
در کابل را ارتش در اختیار می گیرد و 
تمام پاسگاه های مووسسات و بخشی از 
عامه  به تصدی محافظت  وزارت خانه ها 

سپرده شده است.
تأمین  مسوولیت  واگذاری  او،  گفته  به 

امنیت نهادها به تصدی محافظت عامه 
به  دوباره  پولیس   ۵۰۰ که  شد  سبب 

وظایف اصلی شان برگردند.
تشکیل کنونی پولیس کابل حدود ۱۰ 

هزار نفر گفته شده است.
به  کشور  پرجمعیت  شهرهای  از  کابل 
شمار می رود و از نظر ثبت جرایم جنایی 

در صدر قرار دارد.
انفجار  اخیر  روزهای  در  این،  بر  افزون 
حمالت  و  مقناطیسی  ماین های 
هدف مند نیز در این شهر افزایش یافته 

است.

ترورهای اخیر، حمله بر نسل 
کنونی و ارزش های جمهوریت است

افزایش فشار روانی؛ 

آن گونه که یاری می کنی
یاری می شوی



 

در افغانستان، دولت انتقالی و انتخابات زودهنگام، دو سناریویی 
است که برای انتقال قدرت به دولت جدید طرح شده است. ایده 
از امریکا، روسیه، چین و پاکستان است. ایده  سناریوی نخست 
سناریوی دوم متعلق به ارگ ریاست جمهوری است که احتماالً 
سیاست  گستره  در  شد.  خواهد  پشتیبانی  ایران  و  هند  توسط 
است.  سناریو  دو  همین  بین  تنها  فعاًل  اصلی  تقابل  افغانستان، 
برای  نتیجه متفاوتی  این سناریوها می تواند  از  موفقیت هر یک 
با  پیروزی  شانس  اما  تقابل،  این  در  بزند.  رقم  افغانستان  آینده 
سنارویی است که بتواند همراهی مردم افغانستان و جامعه جهانی 

را به شمول گروه طالبان به دست بیاورد.
انتخابات زودهنگام یک سناریوی خام است. ارگ ریاست جمهوری 
تاکنون موفق به پرداخت کامل این سناریو نشده و آن را تنها در 
سناریوی  درباره  رو،  همین  از  است.  کرده  مطرح  ایده  یک  حد 
انتخابات زودهنگام چیزی بیش تر از یک عبارت نمی دانیم. با این 
حال، ارگ آماده است که رهبری و مدیریت این انتخابات را بر 
عهده سازمان ملل متحد بگذارد؛ کاری که قباًل توسط نهادهای 

داخلی انجام شده است.
سناریوی دولت انتقالی نیز تاکنون به پخته گی نرسیده است. البته 
جزئیاتی درباره این سناریو در طرح تازه امریکا آمده است. با این 
کانون  مشارکتی،  حکومت  توافق نامه  براساس  که  سپیدار  حال، 
اصلی تصمیم گیری درباره روند صلح است، سرگرم رای زنی درباره 
تعدیل و اصالح این طرح است. نتایج کار این نهاد طی روزهای 

آینده روشن خواهد شد.
که  است  این  می آید،  دست  به  ارگ  جناح  اظهارات  از  آن چه 
این جناح تا این دم بر موضع خود استوار است. به این معنا که 
سناریوی دولت انتقالی را راه مناسب انتقال قدرت نمی داند و برای 
سناریوی خود البی و کار می کند. این که ارگ تا چه زمانی روی 
این موضع استوار خواهد ماند، زیاد قابل پیش بینی نیست. هرچند 
می دانیم که در موارد مشابه بسیاری پس از اندکی مقاومت عقب 
نشسته است. نمونه های آن را می توان در رهایی پنج هزار زندانی 
طالب و همین طور رهایی انس حقانی دید که قباًل به اعدام محکوم 

شده بود.
امریکایی ها نیز تالش های فشرده ای را برای عینیت بخشیدن به 
طرح دولت انتقالی به راه انداخته اند. روسیه، چین و پاکستان با 
امریکا در این تالش ها هم رکاب شده اند. سازمان ملل متحد نیز 
آماده شده است که نشست ترکیه را برای بحث و تصمیم گیری در 
این باره رهبری کند. گروه طالبان تاکنون حرفی درباره این سناریو 
به زبان نیاورده است. جناح سپیدار، احزاب سیاسی و کنش گران 
سیاسی بیرون از حکومت - هرچند با مالحظاتی - پشتیبان این 
سناریو اند. موضع عبدالرشید دوستم که فعاًل با غنی نزدیک است، 
قبل از ورود به کابل، درباره دولت انتقالی مثبت بود. محمد محقق 
این  در  او  پایداری  است.  مخالف  انتقالی  دولت  سناریوی  با  اما 
موضع زیاد قابل پیش بینی نیست. با این حال، نشانه های موفقیت 

سناریوی دولت انتقالی نسبت به شکست آن بیش تر است.
انتخابات زودهنگام یک سناریوی مطلوب تر نسبت به دولت انتقالی 
است. البته با این شرط که جناح ارگ بتواند جزئیات این سناریو 
را طوری طرح کند که از یک طرف برای مردم افغانستان، جامعه 
جهانی و گروه طالبان قانع کننده و قابل پشتیبانی باشد و از طرف 
این  هرگاه  باشد.  داشته  هم خوانی  کشور  عینی  شرایط  با  دیگر 
سناریو نتواند با این شرایط روی کاغذ پیاده شود، شانس موفقیت 

آن بسیار کم خواهد بود.
تا این جای کار روشن شده است که مشکل اصلی مسأله تشکیل 
دولت جدید با شرایط حقوقی کم وبیش متفاوت از دولت فعلی 
سیاسی  نظام  ساختار  نوع  با  ارگ  جناح  مشکل  حتا  نیست. 
پساتوافق صلح هم نیست. این که ریاستی متمرکز باشد یا پارلمانی 
غیرمتمرکز؛ بلکه مشکل اصلی ارگ در نحوه انتقال قدرت است. 
گروه طالبان هم با کمی تفاوت تقریباً عین مشکل را دارد. این 
گروه اما به هیچ وجه آماده مشارکت در انتخابات زودهنگام نیست. 
گروه طالبان اگر اصل انتخابات را هم بپذیرد، برای رقابت و شرکت 
در انتخابات، نیاز به زمان دارد. احتماالً این گروه تصور می کند که 
دولت مشارکتی - انتقالی، این زمان را برای آن ها فراهم خواهد 
کرد. از این رو، انتخابات در سایه دولت مشارکتی - انتقالی به هر 

میزانی که دیرتر برگزار شود، به نفع این گروه خواهد بود.
تقابل دو سناریوی دولت انتقالی و انتخابات زودهنگام جدی است. 
این تقابل می تواند برنامه ریزی امریکا برای خروج از افغانستان را 
را  با گروه طالبان  این کشور  توافق نامه  و  قرار دهد  تحت شعاع 

متأثر سازد.
دو طرف  و  نشود  تعدیل  سناریو  دو  این  مواضع طرف داران  اگر 
روی یک راه میانه به توافق نرسند، قطار کنونی صلح با شتاب به 

ایستگاه نهایی آن نخواهد رسید.

سرنوشت افغانستان 
و دو سناریوی انتقال قدرت

چهار شنبه
شماره 3564

۲۷ حوت 1399
1۷ مارچ ۲0۲1

قیمت: ۲0 افغانی

سال سیزدهم
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به  افغانستان  اعزامی  هیأت  کابل:  8صبح، 
عالی  شورای  رییس  عبداهلل،  عبداهلل  ریاست 
مصالحه ملی روز چهارشنبه، بیست وهفتم حوت 
راهی مسکو خواهد شد تا در نشستی در پیوند 

به روند صلح افغانستان است، شرکت کند.
براساس فهرستی که در اختیار روزنامه ۸صبح 
عبداهلل  شمول  به  نفر   ۱2 است  گرفته  قرار 
عبداهلل، سیدسعادت منصور نادری، حامد کرزی، 
میررحمان رحمانی، محمدکریم خلیلی، گلبدین 
حکمتیار، محمدعلم ایزدیار، مارشال عبدالرشید 
بیک،  متین  استانکزی،  محمدمعصوم  دوستم، 
نشست  در  سرابی  حبیبه  و  نادری  احمدنادر 

مسکو شرکت می کنند.
پیش از این  فهرستی در شبکه های اجتماعی 
اعزامی  هیأت  اعضای  که  بود  رسیده  نشر  به 
افغانستان به نشست مسکو را بیش از این نشان 

می داد. منابع، این فهرست را موثق نمی دانند.
رییس  و  ارشد  مشاور  رحیمی،  مجیب الرحمان 
ملی  مصالحه  عالی  شورای  رسانه های  امور 

مسلح  مخالفان  از  گروهی  هرات:  8صبح، 
پاشدان  بند  فرعی  پاسگاه های  از  یکی  بر  دولت، 
مقام های  کردند.  حمله  هرات  کُرخ  ولسوالی  در 
که  می گویند  رویداد  این  تایید  با  هرات  محلی 
از  گروهی  حوت،  بیست وپنجم  دوشنبه شب، 
جنگ جویان طالبان بر یک پاسگاه حمله کردند 

و با واکنش تند نیروهای محافظ روبه رو شدند.
نوار  انتشار  با  هرات،  والی  قتالی،  سیدوحید 
مزدور  »دشمنان  که  گفت  رسانه ها  به  ویدیویی 
و  همه گانی  پروژه های  از  می خواهند  کشور« 
پروژها  این  روند کاری  و  اخاذی  برنامه های ملی 

را متوقف کنند.
هشدار  دولت  مسلح  مخالفان  به  تند  لحن  با  او 
نمی دهند  اجازه  امنیتی  نیروهای  که  می دهد 
آرزوهای مردم هرات را با خاک یک سان کنند و 

اهداف بیگانه ها را به واقعیت بدل سازند.
آقای قتالی پافشاری دارد که برای انتقام گیری از 
حمله »مزدوران بیگانه« به پاسگاه فرعی محافظان 
»بند پاشدان« در ولسوالی کُرخ هرات، نیروهای 
امنیتی عملیاتی را راه اندازی کرده اند و تا نابودی 

کامل آنان دست بردار نیستند.
هم چنان خبرنامه ای که از سوی سخنگوی والی 
هرات منتشر شده، از راه اندازی عملیات پاک سازی 

می گوید که نماینده گان افغانستان تحت سقف 
شورای عالی مصالحه ملی در این نشست شرکت 
خواهند کرد و این نماینده گان از دیدگاه واحدی 

در نشست مسکو نماینده گی می کنند.
نگفته  چیزی  هیأت  این  ترکیب  مورد  در  او 
است، اما می گوید که شماری از رهبران سیاسی 

افغانستان نیز در این نشست دعوت شده اند.
گروه  عضو  کشورهای  ابتکار  به  مسکو  نشست 
قرار  توسعه یافته«  »ترویکای  به  موسوم   ۱+3
برگزار  مسکو  در  بیست وهشتم حوت  در  است 
سرعت  نشست  این  برگزاری  از  هدف  شود. 
شده  گفته  دوحه  مذاکرات  روند  به  بخشیدن 

است.
از  نفری   ۱0 هیأت  که  کرده اند  اعالم  طالبان 
مال  ریاست  به  گروه  این  سیاسی  دفتر  اعضای 
عبدالغنی برادر در نشست مسکو شرکت می کند.
هم چنین وزارت خارجه امریکا از شرکت زلمی 
خلیل زاد، نماینده ویژه این کشور در امور صلح 

افغانستان در نشست مسکو خبر داده است.

در روستای »تونیان ولسوالی پشتون زرغون« خبر 
داده است.

عملیات  در  که  شده  نگاشته  خبرنامه  این  در 
نیروهای امنیتی هرات، پنج  تن از مخالفان مسلح 
دولت کشته شده اند و تجهیزات جنگی آنان هم از 

بین رفته است.
 پیش از این هم گروه طالبان، ۱۱ تن از کارکنان 
بند پاشدان هرات را ربوده بودند . براساس اطالعات 
این بند مشغول  مقام های محلی آنان در اطراف 
کارهای زیربنایی بودند که از سوی طالبان ربوده 

شدند.
منابع معتبر امنیتی به شرط فاش نشدن نام شان، 
به روزنامه ۸صبح می گویند که به دلیل فرارسیدن 
زمان بهره برداری از بند آب گردان »کمال خان در 
کار  روند  تا  تالش اند  در  گروهی  نیمروز«  والیت 
روبه رو  مشکل  با  را  هرات  زیربنایی  پروژه های 

سازند.
شرق  کیلومتری   20 در  پاشدان  آب گردان  بند 
شهر هرات، در ولسوالی کُرخ، موقعیت دارد و کار 
ساخت آن تا بیش از 70 درصد پیش رفته است. 
قرار است این پروژه تا پایان سال 202۱ میالدی 
به بهره برداری برسد، اما نگرانی هایی در پیوند به 

تأمین امنیت آن وجود دارد.

فرهنگ  و  اطالعات  وزارت  کابل:  8صبح، 
می گوید که یحیا جواهری، شاعر و نویسنده 

مشهور کشور، به اثر بیماری درگذشته است.
محمدطاهر زهیر، سرپرست وزارت اطالعات 
و فرهنگ، روز سه شنبه، بیست وششم حوت، 
در صفحه فیس بوکش نوشته است که او صبح 

امروز به اثر مریضی در بلخ درگذشته است.
سرپرست وزارت اطالعات و فرهنگ درگذشت 
یحیا جواهری را یک ضایعه بزرگ برای زبان 
و ادبیات کشور خوانده و گفته است که آقای 

جواهری سال های زیاد عمرش را در خدمت 
به زبان و ادبیات کشور سپری کرده است.

طبق گفته های زهیر، این شاعر نام دار کشور، 
با نوشتن و سرودن شعر، آرزوها و خواست های 

مردم را بازتاب داده است.
اثرهایی  یحیا جواهری  از  معلومات،  براساس 
االغزل  فنجان،  من،   چهره    هزار  شهر  چون 
انار  عشق،  اول  خط  ستاره،  از  آن سوتر 
مانده  جا  به  موهوم،  در  مبهم  و  چله نشین 

است.

رییس  غنی،  محمداشرف  کابل:  8صبح، 
جمهور می گوید که گروه طالبان اگر فردا 
به انتخابات حاضر شود، او آماده است، اما 
به  قدرت  انتقال  به  انتخابات حاضر  بدون 

جانشین خود نیست.
طبق اعالم ارگ ریاست جمهوری، غنی این 
سه شنبه،  روز  چاشت  از  پیش  را  سخنان 
تحت  سیمیناری  در  حوت  بیست وششم 
و  خارجی  سیاست  »اولویت های  عنوان 
افغانستان«  دیپلماسی  دستگاه  اصالحات 
بود،  شده  برگزار  خارجه  وزارت  در  که 

مطرح کرده است.

این نشست گفته  در  رییس جمهور غنی 
انتخابات  به  هم  فردا  طالبان  »اگر  است: 
بدون  اما  هستیم،  آماده  ما  باشند،  حاضر 
انتخابات حاضر به انتقال قدرت به جانشین 
خود نیستم. ۴2 سال جنگ کفایت می کند 
و ما هم مانند سایر ملل جهان حق زنده گی 

را داریم.«
از  سیمینار  این  در  غنی  محمداشرف 
»استعجالیت« امریکا برای صلح افغانستان 
که  است  گفته  اما  کرده،  سپاس گزاری 
جهان،  و  منطقه  کشور  هر  با  مقایسه  در 
صد  صلح،  به  دست یابی  برای  افغانستان 

برابر استعجالیت دارد.
او تصریح کرده است: »ما برای تامین صلح 
بر  احساسات  عوض  به  عادالنه  و  پایدار 

اساس واقعیت ها به پیش می رویم.«
غنی افزوده است که حکومت برای رسیدن 
و  دارد  راه  نقشه  عادالنه  و  پایدار  به صلح 
بر اساس این نقشه راه، افغانستان به هدف 
جمهوریت،  ملی،  حاکمیت  که  مطلوب 
وحدت ملی، بی طرفی، اتصال و صلح پایدار 

و عادالنه است، خواهد رسید.
سیمنیار  در  خود  سخنرانی  در  غنی 
»اولویت های سیاست خارجی و اصالحات 
دستگاه دیپلماسی افغانستان«، اولویت های 
سیاست  حلقه  پنج  و  خارجی  سیاست 
شدن  مبدل  و  صلح  پروسه  خارجی، 
داده  شرح  را  آسیا  چهارراه  به  افغانستان 

است.
محمداشرف غنی در ابتدای این سیمینار 
خارجه  وزارت  صحن  در  را  نهال  یک 
غرس کرد و سپس با قطع نوار، ساختمان 
انستیتوت دیپلماسی را افتتاح و آن  را به 
محمدموسی  دیپلماسی  انستیتوت  نام 
شفیق، نخست وزیر دوره شاهی نام گذاری 

کرد.

فهرست نهایی ۱۲ نفر از اعضای هیأت اعزامی 
افغانستان به نشست مسکو

گروهی از مخالفان مسلح باالی بند پاشدان هرات حمله کردند

 : غ�ن
بدون انتخابات حاضر 
به انتقال قدرت نیستم

یحیا جواهری، شاعر شناخته شده کشور درگذشت



مجتبی بیگزاد

کرایه  از سوی هیات قوماندانی عمومی جلب  و جذب 
اردوی ملی، کرایه   هر نفر از والیت تخار تا کابل ۱200 
هر  کرایه   در  ترتیب  بدین  شده  است.  رسید  افغانی 
داوطلب ۵00 افغانی و در کرایه  مجموع 20۵ داوطلبی 
که در سال ۱3۹7 به کابل انتقال یافته اند، ۱02 هزار و 

۵00 افغانی تفاوت وجود دارد.
از  بیش تر   ،۱3۹7 سال  مجموع  در  حساب  این  با 
و  آموزش  خاطر  به  ملی،  اردوی  داوطلب  سه هزار 
یافته اند  انتقال  به مرکز  از 3۱ والیت کشور  پرورش 
که در این گیرودار، نزدیک به دوونیم میلیون افغانی 
از پول کرایه آنان به جیب افراد مسوول رفته  است. 
روزنامه ۸صبح هرچند جزییات دیگر والیت ها را نیز 
در اختیار دارد، اما به چند مورد آن به عنوان نمونه 

اکتفا می کند.

 در پیوند به این موضوع، فواد امان، معاون سخنگوی 
با ۸صبح نشد.  وزارت دفاع ملی، حاضر به گفت وگو 
جگرن مصطفا رحیمی، مسوول مطبوعات قوماندانی 
عمومی جلب  و جذب وزارت دفاع، اما این موضوع را 
اتهام می خواند. او می گوید: »در  رد می کند و آن را 
اسناد  رویت  به  کارها  قوماندانی جلب  و جذب همه 
که  هستند  افرادی  اداره  هر  در  و  شده  است  انجام 
اتهام وارد می  کنند. یک نورم  به خاطر نام بدی اداره 
تعیین شده  است که ما نمی توانیم دست کاری کنیم.«

اعضای مجلس: جنگ و فساد از سربازان قربانی 
می گیرد

مسووالن  از  انتقاد  با  مجلس  اعضای  از  شماری 
فسادهای  در  مسووالن  این  که  می گویند  حکومتی، 
دو  جنگ  و  فساد  آنان،  باور  به  دارند.  دست  بزرگ 
شهروندان  و  سربازان  از  همواره  که  ا ست  عاملی 
پیوند  این  قربانی می  گیرد و مسووالن در  افغانستان 
اقدام جدی نمی کنند. گل احمد نورزاد، نماینده مردم 
نیمروز در مجلس نماینده گان، به روزنامه  ۸صبح گفت 
که فساد در حکومت و به ویژه در نهادهای عایداتی 
سال  بیست   جریان  در  و  رسیده  به  اوج  تدارکاتی  و 
صورت  قانونی  برخورد  هیچ گونه  فاسدان  با  گذشته 
افراد محکمه هم  این  اگر  افزود که  او  نگرفته  است. 
شوند، دوباره در بدل پول آزاد می شوند. به باور نورزاد، 
جنگ از یک سو و فساد از سوی دیگر از سربازان و  
مردم افغانستان قربانی می گیرد و حکومت نیز به دلیل 
جمع کردن مفسدان در کنار خود، در مبارزه با این 

پدیده ناکام بوده است.
از سوی دیگر، غالم فارق نظری، نماینده مردم هرات 

افغانی و از سال ۱3۹۵ تا برج  ۱3۹۵ در بدل ۴۵0 
قوس ۱3۹7 در بدل ۶۵0 افغانی، از کندز تا قوماندانی 
عمومی جلب  و جذب کابل انتقال داده است. با این 
از سوی قوماندانی عمومی  حال هیات تشکیل  شده 
جلب  و جذب اردوی ملی در جدول توزیع کرایه  برج 
سرطان سال ۱3۹7، کرایه  انتقال یک نفر داوطلب از 
قوماندانی نمبر دوم کندز تا قوماندانی عمومی جلب  و 
جذب شهر کابل را یک  هزار افغانی حساب کرده  است. 
بدین ترتیب در کرایه  هر فرد 3۵0 افغانی و در کرایه  
افغانی  هزار  کابل ۶0  به  یافته  انتقال  داوطلب   ۱۶0

تفاوت دیده می شود.
از سوی  دیگر برید جنرال عبدالبصیر سمندانی، معاون 
تفتیش قوماندانی عمومی جلب  و جذب بدخشان و 
دگروال غالم سرور عباسی، مدیر این قوماندانی، طی 
مکتوبی که تاریخ صدور آن مشخص نیست، از شرکت 
خواسته اند  بدخشان  مقیم  کوهسار  نوی  مسافربری 
که در باره  انتقال هر نفر داوطلب از بدخشان تا کابل 
معلومات دهد. در این مکتوب آمده است: »از سال های 
قبل الی ۱3۹7 شما فی نفر مجلوبین قوماندانی جلب 
قوماندانی  به  کابل  الی  را  بدخشان  والیت  جذب  و 
عمومی جلب  و جذب واقع پل چرخی به چند افغانی 
انتقال داده اید و فعاًل فی نفر را مبلغ چند افغانی از 
بدخشان الی کابل به قوماندانی عمومی جلب  و جذب 

آماده انتقال می باشید؟« 
این شرکت در پاسخ نوشته  است که از سال ۱3۸7 
تا سال ۱3۹۶ هر نفر داوطلب را از قوماندانی عمومی 
جلب  و جذب بدخشان تا قوماندانی عمومی جلب  و 
جذب کابل در بدل 700 افغانی انتقال داده  و اکنون 
نیز در بدل 700 افغانی انتقال می دهد. این در حالی 
سال  سرطان  برج  کرایه   توزیع  جدول  در  که  است 
نفر  قوماندانی جلب  و جذب کابل، کرایه  هر   ۱3۹7
داوطلب اردوی ملی از بدخشان تا کابل ۱3۵0 افغانی 
رسید شده  است. بدین ترتیب از کرایه  هر نفر ۶۵0 
بدخشان  از  یافته  انتقال  نفر  کرایه  20۴  از  و  افغانی 
افغانی  هزار  از ۱32  بیش  سال۱3۹7،   در  کابل  به 

حیف ومیل شده است.
هم چنان محمدنادر عظیمی، قوماندان جلب  و جذب 
والیت هرات، در شانزدهم  ثور ۱3۹۶ طی مکتوبی از 
ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی والیت هرات خواسته 
 است که درباره  کرایه  انتقال هر نفر مجلوب یا داوطلب 
از هرات به کابل معلومات دهد. در این مکتوب آمده 
است : »کرایه انتقال هر یک مسافر از هرات الی کابل 
مبلغ به چند افغانی می شود تا بعد از معلومات شما 
اجراآت که در نظر است، عملی گردد.« این ریاست در 
پاسخ نوشته  است که کرایه  هر نفر از هرات به کابل 
۹00 افغانی است. این در حالی است که در جدول 
توزیع ترانسپورت قوماندانی جلب  و جذب کابل، کرایه  
انتقال هر نفر داوطلب از والیت هرات به کابل ۱۴00 
افغانی درج شده  است. با این حساب در کرایه  انتقال 
هر نفر مجلوب یا داوطلب از والیت هرات به کابل ۵00 
افغانی و در مجموع کرایه 2۴0 داوطلب انتقال شده به 

کابل ۱20 هزار افغانی تفاوت دیده می شود.
و  جلب   قوماندان  رستاقی،  بهادرخان  این،  کنار  در 
سرطان ۱3۹۸  بیست وپنجم  در  تخار،  والیت  جذب 
طی مکتوبی از مدیریت ترانسپورت این والیت درباره  
مقدار کرایه  هر نفر داوطلب اردوی ملی از این والیت 
تا کابل معلومات خواسته  است. مدیریت ترانسپورت 
نفر  هر  کرایه  نوشته  است که  پاسخ  در  تخار  والیت 
داوطلب اردوی ملی از تخار تا پل چرخی کابل 700 
افغانی است. این در حالی است که در جدول توزیع 

قوماندانی عمومی جلب  و جذب وزارت دفاع ملی در 
انتقال  کرایه   پول  از  افغانی  میلیون  دو  حدود  کابل 
داوطلبان اردوی ملی که به هدف آموزش و پرورش 
یافته اند  انتقال  مرکز  به  والیت ها  از  سال ۱3۹7  در 
را حیف ومیل کرده است. براساس یافته های روزنامه 
هزار  سه  از  بیش  انتقال  کرایه  از  پول  این  ۸صبح، 
والیت   3۱ از   ۱3۹7 سال  در  بود  قرار  که  داوطلب 
کشور به کابل بیایند، به جیب مسووالن رفته است. 
این مسووالن هرچند در سطح والیت ها از بخش های 
ترانسپورتی نرخ گرفته اند، اما در زمان رسید آن، پول 
کرایه را بیش تر از حد معین در فهرست درج کرده اند. 
توسط  پول  حیف ومیل  مورد  در  ملی  دفاع  وزارت 
چیزی  وزارت  این  جذب  و  جلب  عمومی  قوماندانی 
نمی گوید. مسووالن در این قوماندانی اما حیف ومیل 
پول را رد می کنند و آن را اتهام می خوانند. اعضای 
نتیجه  این  به  خود  سهم  در  نماینده گان  مجلس 
پیش برد  بر  افزون  امنیتی  نیروهای  که  رسیده اند 

نبردها، به جنگ فساد نیز بروند.
در سال ۱3۹7، بیش تر از سه  هزار داوطلب اردوی ملی 
از 3۱ والیت به مرکز انتقال یافتند. در جدول توزیع 
کرایه  برج سرطان همان سال، قوماندانی عمومی جلب  
و جذب کابل مقدار پول کرایه  هر داوطلب را بیش تر  از 
کرایه ای که از سوی شرکت های مسافربری گرفته شد، 
درج کرده است. در این جریان هر داوطلب در بدل 
۵00 تا 700 افغانی از والیت ها به کابل انتقال داده  
شده  است، اما مسووالن در قوماندانی عمومی جلب و 
جذب کابل پول کرایه آنان را از یک  هزار تا نزدیک به 

دو هزار افغانی حساب و رسید کرده اند. 

دگروال عبدالقدیر، قوماندان جلب  و جذب نمبر دوم 
کندز، طی مکتوبی که تاریخ آن مشخص نیست، از 
شرکت مسافربری نوی کندز درباره  کرایه  انتقال یک 
نفر داوطلب از والیت کندز تا قوماندانی عمومی جلب  
و جذب کابل معلومات خواسته  است. در این مکتوب 
جمهوری  موقت  اداره  تاسیس  بدو  »از  است:  آمده 
اسالمی افغانستان تا الحال ] ۱3۹7[ فی نفر مجلوب 
از قوماندانی جلب و جذب نمبر اول و نمبر دوم والیت 
کندز الی کابل قوماندانی عمومی جلب  و جذب ]کابل[ 
به چند افغانی انتقال گردیده و اکنون شرکت محترم 
فی نفر مجلوب را از شهر کندز الی کابل قوماندانی 
انتقال  آماده  افغانی  چند  به  جذب  جلب  و  عمومی 

می باشد؟«
این شرکت در پاسخ نوشته  است که یک نفر داوطلب 
سال  تا  ملی  اردوی  تاسیس  زمان  از  را  ملی  اردوی 
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در مجلس نماینده گان، نیز از بی توجهی حکومت در 
مبارزه با فساد انتقاد می کند و می افزاید که حکومت 
باید افراد متعهد را به اداره ها معرفی کند. او می افزاید: 
»زمانی  که سربازان شکم  گرسنه و با لباس و امکانات 
ناچیز در والیت ها و ولسوالی ها وظیفه اجرا می کنند، 
اما مسووالن از حق آنان دزدی می کنند، این کار سبب 
می شود که آنان از نظام دل سرد شوند و ولسوالی ها و 

والیت ها سقوط کند.«

قانون چه می گوید؟
وحید فرزه یی، کارشناس مسایل حقوقی، در گفت وگو 
اختالس  روزنامه  ۸صبح، تصریح می کند که جرم  با 
یکی از بحث های جرم های فساد اداری و قابل تعقیب 
حکم  هرگاه  که  می افزاید  او  ا ست.  قضایی  و  عدلی 
حکم  و  شود  صادر  اختالس  جرم  قبال  در  محکمه 
و  می شود  محکوم  حبس  به  شخص  باشد،  قطعی 
مجازات نقدی نیز در پی دارد. به گفته او، در صورتی  
که وجه اختالس شده معلوم باشد، اگر یک نفر باشد 
یا چندین نفر، به گونه مساویانه همه شان محکوم به 
به  آن  معادل  و  اختالس شده هستند  پول  پرداخت 
جریمه  نقدی نیز محکوم می شوند. فرزه یی گفت که 
هرچند قانون درباره جرم اختالس وضاحت داده  است، 
اما بیش تر اوقات با وجود صادر شدن حکم، این حکم 

باالی فرد تطبیق نمی شود. 
اگر  که  است  آمده  نیز  جزا«  »کود   3۸۸ ماده  در 
یا  دولتی  نهادهای  در  شده  استخدام  مسووالن 
خصوصی برای انجام خدمات عامه دست به اختالس 
بزنند،  نهاد  یک  دارایی های  یا  شخصی  دارایی های 
مجازات می شوند. در ماده 3۹۱ »کود جزا« نیز تصریح 
شده است که اگر اختالس تا ۱00 هزار افغانی باشد، 
تا دو سال  شخص اختالس کننده به حبس متوسط 
محکوم می شود. این حکم در اختالس بیش از ۱00 
هزار تا ۵00 هزار افغانی به حبس متوسط بیش از دو 
سال، در بیش از ۵00 هزار تا یک میلیون افغانی باشد 
به حبس طویل تا ده سال،  در بیش از یک میلیون 
تا ۱0 میلیون افغانی به حداکثر حبس طویل و در در 
بیش از ۱0 میلیون افغانی به حبس دوام درجه دوم 

محکوم می شود.
پیش از این ادعاهایی مبنی بر حیف ومیل پول کرایه 
به  دست  اجتماعی  رسانه های  در  سربازان  اعاشه  و 
به  جینوا  نشست  در  نیز  است. حکومت  دست شده 
کشورهای کمک کننده وعده داده بود که بر ضد فساد 
مبارزه می کند. گفتنی است که مبارزه با فساد، یکی 
برای  جهانی  جامعه  کمک های  ادامه  شرط های  از 

افغانستان عنوان شده است.

قربانی جنگ و فساد؛

حدود دوونیم میلیون افغانی 
از پول کرایه داوطلبان اردوی 
ملی حیف ومیل شده است

در سال 139۷، بیش تر از سه  هزار داوطلب اردوی ملی از 31 والیت به مرکز انتقال یافتند. 
در جدول توزیع کرایه  برج سرطان همان سال، قوماندانی عمومی جلب  و جذب کابل مقدار پول 

کرایه  هر داوطلب را بیش تر  از کرایه ای که از سوی شرکت های مسافربری گرفته شد، درج 
کرده است. در این جریان هر داوطلب در بدل 500 تا ۷00 افغانی از والیت ها به کابل انتقال 

داده  شده  است، اما مسووالن در قوماندانی عمومی جلب و جذب کابل پول کرایه آنان را از یک 
 هزار تا نزدیک به دو هزار افغانی حساب و رسید کرده اند. 



فصل روابط افغانستان و روسیه، فصل کهن است که به گذشته های دور بر 
می گردد. این روابط زمانی بیش تر محسوس شد که بریتانیا در حال تثبیت 

پایه های استعماری اش در هند بود. روابط این قدرت منطقه ای با افغانستان، در 
طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه بوده است و حتا گه گاهی صدای چکمه های 

عساکر روسی نیز در این جغرافیا شنیده شده است؛ تا آن جایی که زمانی این 
چکمه ها به اندازه ای در افغانستان به ِگل نشست که بیرون رفت از آن هزینه 
بردارتر از آمدن شان شد. بعد از خروج شوروی از افغانستان، روابط این دو 

کشور به دالیل متعددی مسیر سراشیبی خود را می پیمود.

توهم رابطه پایدار و استراتژیک محمد اشرف غنی با ایاالت متحده دیگر شکسته است. در حال حاضر می توان گفت که نخبه گان افغانستان 
دانسته اند که رابطه رییس جمهور افغانستان و ایاالت متحده دیگر مانند سابق نیست. دیگر هیچ خبری از مشاوره کارساز و بنیادینی با او 

در مورد مذاکرات صلح وجود ندارد. زلمی خلیل زاد یار قدیمی و هم صنفی وی، کمر به نابودی و به حاشیه راندن او بسته است.

بصیر عادل

میثم موسوی، دانشجوی دکترای مطالعات منطقه ای

فصل روابط افغانستان و روسیه، فصل کهن است که به 
گذشته های دور بر می گردد. این روابط زمانی بیش تر 
پایه های  تثبیت  حال  در  بریتانیا  که  شد  محسوس 
استعماری اش در هند بود. روابط این قدرت منطقه ای 
با افغانستان، در طول تاریخ با فراز و فرودهایی همراه 
بوده است و حتا گه گاهی صدای چکمه های عساکر 
روسی نیز در این جغرافیا شنیده شده است؛ تا آن جایی 
که زمانی این چکمه ها به اندازه ای در افغانستان به ِگل 
نشست که بیرون رفت از آن هزینه بردارتر از آمدن شان 
شد. بعد از خروج شوروی از افغانستان، روابط این دو 
را  خود  سراشیبی  مسیر  متعددی  دالیل  به  کشور 
می پیمود. اما بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر 200۱ و آمدن 
ایاالت متحده امریکا در افغانستان، روس ها روابط  شان 
را با افغانستان از سر گرفتند، تا جایی که از افغانستان 
می خواستند سهم بزرگی را برای خود اختصاص دهند. 
روابط  به حفظ  زیادی  تمایل  اساس، روس ها  این  بر 
همکاری های  بر  همواره  و  دارند  افغانستان  با  خود 

امنیتی و سیاسی با افغانستان تاکید کرده اند.
امنیتی  و  سیاسی  اوضاع  عالقه مند  روس ها  چرا 
رصد  را  جغرافیا  این  وقایع  همیشه  و  افغانستان اند 
می کنند؟ آیا روسیه در پی به چالش کشیدن ایاالت 
کنفرانس  آیا  است؟  جغرافیا  این  در  امریکا  متحده 
مسکو که قرار است برگزار شود، متمم پروسه صلح 
است یا مخل آن؟ این ها و ده ها سوال دیگر موضوعاتی 

است که باید به آن ها پرداخته شود.
روابط روسیه با افغانستان عمدتاً مبتنی بر مالحظات 
روسیه،  در  حاکم  نخبه گان  است.  بوده  ژئوپلیتیک 
افغانستان را یک همسایه دشوار با وضعیت نامطلوب، 
به  دور  گذشته های  از  روس ها  می دانند.  ضروری  اما 
لحاظ ژئوپلیتیکی افغانستان را بخشی از آسیای میانه 
منطقه  این  دلواپس  همیشه  و  می کردند  محسوب 
بودند. آنان این تشویش و دلواپسی خود را هرازگاهی 
اساس  و  پایه  می کردند.  نمایان  گوناگون  اشکال  به 
دیدگاه استراتژیک روسیه، مبتنی بر سهم این کشور 

در آینده سیاسی افغانستان است.
قضایای  در  سپتامبر  یازدهم  حادثه  از  بعد  روسیه 
)ایاالت  آشتی ناپذیرش  و  دیرینه  رقیب  با  افغانستان 
آن  در  هم سویی  این  شد.  هم سو  امریکا(  متحده 
مناسبات  سطح  در  روس ها  جایگاه  ضعف  از  زمان 
پایه های  که  روزی  هر  می گرفت.  نشأت  بین الملل 
بین المللی روس ها در مناسبات بین الملل مستحکم تر 
می شود، شکاف روابط روسیه و ایاالت متحده امریکا 
در افغانستان بیش تر محسوس می گردد. حتا در یک 

پس از رفت وآمدهای مکرر زلمی خلیل زاد، سفیر ویژه 
ایاالت متحده در امور صلح افغانستان به منطقه و دید 
و بازدیدهای بی شماری که با مقامات مختلف منطقه ای 
و داخلی افغانستان همراه با پیشنهادی که برای آن ها 
خارجه  امور  وزیر  بلینکن،  آنتونی  باالخره  داد،  ارایه 
ایاالت متحده تیر خالص را با پیشنهاد ذکر شده، به 
قلب ارگ نشینان افغانستان زد. این در حالی است که 
با  موقت همراه  با طرح جنجالی حکومت  غنی  آقای 
انتقال قدرت بدون برگزاری انتخابات، مخالفت خود را 

نشان داد.
برای  که  نامه ای  ساخت،  روشن  باید  قسمت  این  در 
اشرف غنی ارسال شده است؛ نامه ای است که می توان 
اداره  انتظارات،  را تهدیدنامه عنوان کرد. برخالف  آن 
به  نسبت  بیش تری  قاطعیت  با  و  شتاب ناک تر  بایدن 
سلفش، می خواهد هر چه زودتر موضوع افغانستان را 

پایان دهد.
آقای غنی در تاریخ ۱۶ حوت در مراسم افتتاح سال 
سوم تقنینی دوره هفدهم شورای ملی گفت که انتقال 
قدرت از راه برگزاری انتخابات یک اصل غیرقابل معامله 
خواهد بود. آقای غنی در ادامه عنوان کرد: »هر بنیاد 
می تواند خواب و خیال خود را روی کاغذ بنویسد و راه 
حلی برای مشکل افغانستان توصیه کند. چنین کاغذها 
در گذشته هم نوشته شده و حاال نیز نوشته می شود 
و در آینده هم نوشته خواهد شد. اما وثیقه ما قانون 

اساسی است و به وثیقه دیگری نیاز نداریم.«
نامه ارسال شده توسط وزیر امور خارجه امریکا حاوی 

چنانچه برای دولت افغانستان چهار و برای طالبان پنج 
کرسی در نظر گرفته شده و این نشان دهنده سیاست 

دولت روسیه در قبال قضایای افغانستان است.
نقطه دیگری که در این نشست قابل توجه است، این  
است که دولت افغانستان برای شرکت در این نشست 
اعالم حضور نموده است. برخالف نشست اول مسکو 
که آن را رد کرد و گفتمان بین االفغانی خواند. با تحلیل 
داده ها می توان استنباط کرد که دولت افغانستان به 
اصل مطلب پی برده است و نقش روس ها را در فردای 
صلح افغانستان مشهود می داند. از جانب دیگر، ذبیح اهلل 
مجاهد در توییترش نوشت که »هیأت ده نفره تحت 
ریاست مال برادر در این نشست حضور خواهد یافت.« 
این به آن معنا است که طالبان با عظمت قصد حضور 

در این کنفرانس را دارند.
روس ها سیاست شان را در قبال آینده افغانستان قبل 
از قبل واضح و مشخص بیان نموده است. چندین مقام 
روسی اعالم کردند که تنها راه حل نهایی بحران کنونی 
افغانستان تشکیل دولت موقت است. روس ها مصمم بر 
این است تا طرفین درگیر در افغانستان به حکومت 
موقت تن بدهند؛ موضوعی که در طرح سپرده شده 

خلیل زاد به دولت افغانستان نیز تذکر رفته است.
روس ها در این مقطع زمانی به دنبال یارگیری است و 
به همین ملحوظ این کنفرانس را به راه انداخته است. 
بیش ترین سعی روس ها این خواهد بود که این نشست 
موفقانه به پایان برسد و از آن حداکثر بهره را ببرند. 
بنابراین، این نشست می تواند متمم نشست استانبول 
روس ها  این که  دلیل  به  دیگر،  جانب  از  ولی  باشد. 
مصمم اند در قضایای افغانستان سهم بیش تری داشته 
باشند، برای امریکا در درازمدت قابل پذیرش نخواهند 
بود و از این بُعد می توانند مخل پروسه صلح نیز باشند.
ایاالت متحده امریکا و روس ها به لحاظ تاکتیکی در 
این مقطع زمانی با هم هم سو شده اند. اما نباید فراموش 
دو  این  خارجی  سیاست  گوناگونی  و  تنوع  که  کرد 
کشور در منطقه، فرامنطقه و به خصوص در افغانستان 
از نوع آنتاگونیستی آن است و نمی تواند پیامد نیک 
درازمدت برای مردم افغانستان داشته باشد. ایده منافع 
در ذات سیاست این کشورها وجود دارد و هر یک در 
تاریک خانه ها  در  عمدتاً  منافع  است.  منافع خود  پی 
بهتر و سهل تر حصول می شود، به این ملحوظ اکثراً 
تا  می کنند  کوشش  فرامنطقه  و  منطقه  کشورهای 
افغانستان را در ظلمت، تاریکی و عقب مانده گی نگه 
دارند؛ چون در شرایط روشن نمی توانند منافع شان را 

درست جست وجو کنند.

آینده افغانستان پس از توافق صلح می زند. وجود آقای 
غنی دیگر برای  امریکا اهمیت خاصی نخواهد داشت. 
به  بیش تر  را  غنی  اشرف  امریکایی ها  حاضر  حال  در 
عنوان یک چالش بر سر راه خود مشاهده می کنند تا 
به عنوان یک همکار؛ خروج از افغانستان به هر قیمتی 

اتفاق خواهد افتاد، چه با غنی چه بدون وی.
متأسفانه رییس جمهور کنونی افغانستان هر چه که 
امروز می کشد، از نتیجه کارنامه دیروز خودش است. 
فهم این حقیقت برای آقای غنی که مدعی تاریخ خوانی 

است، احتماالً کار دشوار نخواهد بود.
تغییر روی کرد ایاالت متحده نسبت به رییس جمهور 
و  تیره  طرفین  روابط  که  می دهد  نشان  افغانستان 
ندارد.  را  پیشین  روابط صمیمی  آن  و  است  تار شده 
ریاست  دوران  اواخر  یاد  به  را  ما  روابط،  تیره گی  این 
بین  روابط  تیره گی  می اندازد.  کرزی  حامد  جمهوری 
افغانستان  که  است  گرفته  صورت  حالی  در  طرفین 
هم چنان درگیر خشونت های روزافزون است و مردم از 
بازگشت طالبان و تکرار دهه ۹0 نگرانی دارند که مبادا 
افغانستان با دست آوردهای 20 ساله اش از بین برود و 

مجدداً به تاریکی دوره گذشته برگردد.
امریکا،  جدید  حکومت  برای  که  گفت  باید  پایان  در 
راه  سر  بر  چالش  یک  عنوان  به  غنی  حکومت 
سیاست های آن به شمار می رود. از نگاه اشرف غنی، 
به حکومت  ابتدا نسبت  آن ذوق و شوق هایی که در 
که  آن گونه  بود،  بایدن  آقای  رهبری  با  امریکا  جدید 
و  توهم  می بایست  را  آن  و  نرفت  پیش  می شد،  فکر 
خیال شیرین برای ارگ نشینان دانست. می توان عنوان 
کرد که رابطه پایدار و استراتژیک آقای غنی با ایاالت 
را  پیشین  پایداری  آن  و  است  دیگر شکسته  متحده 

ندارد و نخواهد داشت.

به  متهم  را  روس ها  امریکایی،  مقامات  زمانی  برهه 
به طالبان و حمایت  امریکایی، کمک  کشتن عساکر 
از گروه های مسلح غیرمسوول در افغانستان کردند و 
این نشان دهنده شکاف عمیق سیاست خارجی این 

دو کشور است.
گفتن  برای  حرفی  افغانستان  صلح  قضیه  در  روسیه 
دولت  به  امریکا  خارجه  وزیر  نامه  در  چنانچه  دارد. 
افغانستان از روسیه به عنوان اولین کشور در پیش برد 
قضایای صلح افغانستان یاد می شود. »ما قصد داریم از 
سازمان ملل بخواهیم که وزرای خارجه و نماینده گانی 
از روسیه، چین، پاکستان، ایران، هند و امریکا را جمع 
کند تا در مورد یک روی کرد واحد گفت وگو کنند و 
از پروسه صلح در افغانستان حمایت نمایند.« تحریر 
نام روسیه منحیث اولین کشور به خاطر هم سویی در 
مذاکرات صلح، نمایان گر جایگاه این کشور در قضایای 
قبل از صلح، در جریان صلح و بعد از صلح افغانستان 

است.
روس ها به خاطر تثبیت هر چه بیش تر خود در قضایای 
افغانستان قرار است دومین کنفرانس صلح افغانستان 

مطالب مهمی است که موجب شده است آقای غنی 
عنوان  نامه  این  در  بایدن  اداره  و عصبی شود.  نگران 
می خواهد  ملل  سازمان  از  واشنگتن  که  است  کرده 
و  خارجه  وزیران  حضور  با  را  جهانی  نشست  یک  تا 
نماینده گان ویژه امریکا، روسیه، چین، پاکستان، ایران 
برای روند  برای بحث در مورد روی کرد واحد  و هند 

صلح افغانستان برگزار کند.
در این نامه درباره نشستی به میزبانی ترکیه با حضور 
نماینده گان دولت افغانستان و گروه طالبان به خاطر 
نهایی سازی توافق نامه صلح نوشته شده است. در بخش 
امریکا عنوان کرده  امور خارجه  وزیر  نامه،  از  دیگری 
است که بی اتفاقی میان رهبران افغانستان، سبب تکرار 
فاجعه  دهه نود خواهد شد و نباید چنین فاجعه ای بار 
دیگر تکرار شود. وی همکاری با داکتر عبداهلل، حامد 

کرزی و عبدالرب  رسول سیاف را مهم می داند.
این اوصاف، سوالی که در اذهان نخبه گان داخلی،  با 
است  این  افغانستان مطرح می شود،  مردم  و  خارجی 
متحد  به  نسبت  غنی  آقای  خوش بینی های  آیا  که 
که  را  نامه ای  است؟  رسیده  پایان  به  امریکایی اش 
به  را  ارگ نشینان  ظاهراً  کرد،  ارایه  غنی  به  خلیل زاد 
آتش کشیده و رییس جمهور افغانستان را به این امر 
وا داشته است که آخرین تالش های خود را انجام دهد 
تا در قدرت باقی بماند و از روی کار آمدن حکومت 
جلوگیری  است،  متحده  ایاالت  میل  باب  که  انتقالی 

کند.
در ابتدای امر، حکومت محمد اشرف غنی از روی کار 
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را میزبانی کنند. چنانچه نماینده ویژه رییس  جمهور 
گفته   رسمی  نامه  یک  در  افغانستان  امور  در  روسیه 
است که این نشست در هجدهم ماه مارچ سال روان در 
مسکو برگزار می شود. ضمیر کابلوف هدف از برگزاری 
میان  صلح  گفت وگوهای  »تسریع  را  نشست  این 
هیأت های گفت وگوکننده دولت و طالبان، رسیدن به 
توافق و پایان جنگ در افغانستان عنوان کرده  است.«

این کنفرانس قرار است با این ترکیب دایر شود: »دو 
نفر از حکومت، دو نفر از شورای عالی مصالحه  ملی، 
هفت نفر از رهبران جریان های سیاسی افغانستان، پنچ 
نفر از اعضای دفتر سیاسی طالبان و یک مهمان از قطر 
جزو اشتراک کننده گان این نشست خواهند بود.« گفته 
یونس  محمد  رسول سیاف،  عبدالرب  که  است  شده 
قانونی، محمد محقق، سید منصور نادری و عبدالرشید 
دوستم از جمله شخصیت های سیاسی اند که از آنان 

دعوت شده است تا در این نشست شرکت کنند.
آنچه از این تقسیمات بر می آید، دولت روسیه جایگاه 
دولت  به  نسبت  طالبان  برای  بزرگ تری  و  بیش تر 
افغانستان در فردای پروسه صلح در نظر گرفته است. 

آمدن دولت جدید امریکا به رهبری جو بایدن بسیار 
ادامه حکومت  از  غنی  آقای  می رسید.  نظر  به  راضی 
با خروج  تا  تمایل داشت  ترمپ  ترمپ هراس داشت. 
مبارزات  در  افغانستان،  از  امریکایی  نیروهای  سریع 
اما با خوش بینی هایی که آقای  انتخاباتی پیروز شود. 
تیم  آمدن  کار  روی  مورد  در  خودش  برای  غنی 
آن  که  می کنیم  مشاهده  بود،  گرفته  نظر  در  بایدن 
اولیه ارگ، توهمی بیش نبوده است.  خوش بینی های 
نامه بلینکن نشان می دهد که ایاالت متحده در مورد 
عقب نشینی نیروهای نظامی جدی است. در می یابیم 
که برای سیاست گذاران اصلی پشت پرده امریکایی و 
تامین منافع شان، مهم نیست که جو بایدن روی کار 

باشد یا دونالد ترمپ.
غنی  اشرف  محمد  استراتژیک  و  پایدار  رابطه  توهم 
در حال حاضر  است.  دیگر شکسته  متحده  ایاالت  با 
که  دانسته اند  افغانستان  نخبه گان  که  گفت  می توان 
رابطه رییس جمهور افغانستان و ایاالت متحده دیگر 
مانند سابق نیست. دیگر هیچ خبری از مشاوره کارساز 
با او در مورد مذاکرات صلح وجود ندارد.  و بنیادینی 
به  کمر  وی،  هم صنفی  و  قدیمی  یار  خلیل زاد  زلمی 

نابودی و به حاشیه راندن او بسته است.
هم چنین، باید عنوان کرد که آقای غنی مانند گذشته 
دیگر آن محبوبیت بی چون وچرا را برای سیاست مداران 
امریکایی ندارد. ایاالت متحده در تالش برای دست یابی 
به توافق صلح با طالبان و پایان منازعه چندین ساله 
این کشور است و سخن از یک راه حل سیاسی برای 

کنفرانس مسکو؛

متمم یا مخل پروسه صلح؟

غنی و پایان تمام خوش بینی هایش
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بهزاد فرنیچر کیفیت بهتر

آدرس: چهارراهی بره کی، کابل، افغانستان

FUE کاشت مو طبیعي به روش

کاشت مو یکی از تداوی های عمده و اساسی برای طاسی سر است. در این تداوی موها از ساحات 
عقب سر یعنی قسمت هایی که موها قوی تر هستند و مساعد به ریزش نیستند گرفته شده و 
به قسمت جلو سر یعنی جاهای خالی انتقال داده می شود. قبال هموطنان ما برای اجرای این 

عملیه مجبور به سفر به خارج از کشور بودند اما فعال این عملیه در داخل کشور با مصارف کمتر 
قابل اجرا است. تیم مرکز جلدی و زیبایی شفاخانه آیینه صحت با سرپرستی  داکتر پامیرحسین 
صالحی، داکتر میوند حبیب و داکتر وحیداهلل عاشر، با در نظرداشت شرایط اقتصادی هموطنان 

ما کاشت مو را با کیفیت عالی و تخفیف ویژه انجام می دهد.

 آدرس: بین چهارراهی پروان دوم و گل سرخ، شفاخانه آیینه صحت
 شماره تماس: 0781235040

تخفیف ویژه شفاخانه آیینه صحت
٢٨٠٠٠ افغاني

آشپزخانه مادر
تهیه غذاهای باکیفیت با نازل ترین قیمت 

برای محافل رسمی و شخصی

آشپزخانه مادر یکی از مدرن ترین و پیشرفته ترین آشپزخانه های پایتخت است که افتخار دارد برای اولین بار در افغانستان با ویژگی های 
منحصر به خودش به فعالیت آغاز نموده است.

آشپزخانه مادر افتخار دارد که بهترین و باکیفیت ترین غذاهای داخلی و خارجی را با مجرب ترین آشپزها برای محافل رسمی و شخصی، 
مهمانی ها و دعوت ها، ورکشاپ ها و سمینارها با انتقال رایگان به اسرع وقت با نازل ترین قیمت در خدمت مشتریان عزیز قرار دارد. ما 
در تالش هستیم تا با ارایه خدمات صادقانه و متفاوت از دیگران اعتبار و رضایت مشتریان محترم مان را کسب کنیم و باورمندیم که 

گنجی با ارزش تر از رضایت و خدمت صادقانه برای همشهریان ما وجود ندارد.

شماره های تماس: 0770676465 - 0707۱۳۱۳26آدرس: سرک اول کارته چهار، کوچه لیسه عالی رابعه بلخی



قهرمان انگاری و رمانتیزه سازی مسائل زنان، باعث شده است که بحث توانمندسازی 
زنان در شعارها و کارزارهای انتخاباتی سیاست مداران، در یادداشت های فیس بوکی 

و در سخنرانی های میان تهی گیر بماند. در حالی که نیازها و خواست های زنان 
می تواند از خصوصی ترین مسأله چون دست رسی به نوارهای بهداشتی تا عامه ترین 

مسائل چون زعامت سیاسی یک کشور را شامل شود که خیلی هم واقعی، قابل 
لمس و ضروری است؛ همانند مسائل مردان و سایر گروه ها در یک جامعه. هر چه 
بیش تر درک این واقعیت را به تعویق بیندازیم، بحران موجود عمیق تر می شود و 
هر سال در هشت مارچ، دست آوردی در کار نخواهد بود، مگر سیلی از پیام های 

مبارک بادگویی در رسانه های اجتماعی.

پسا هشت مارچ

دادستانی کل به پرونده های قتل خبرنگاران 
رسیده گی می کند

نگاران؛ روز میل خ�ب

چهار شنبه
شماره 3564

۲۷ حوت 1399
1۷ مارچ ۲0۲1
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تبریکی  پیام های  همهمه  و  گذشت  هم  مارچ  هشت 
با  کم رنگ شد.  دیگر  تا سال  اجتماعی  رسانه های  در 
آن که تجلیل از هشت مارچ یک امر ارزشمند است، ولی 
نحوه بزرگداشت از این روز همواره نمایشی، سطحی، 
فاقد  و  معنایی  ژرف  از  عاری  و  مدیایی«  »سوشیال 
جنبه عملی بوده است. باری با دیدن پیام های تبریکی 
اجتماعی،  رسانه های  در  مارچ  هشت  مناسبت  به 
هشت  که  دارند  باور  همه  گویا  که  می شود  احساس 
حقوق  از  باید  مردان  و  زنان  و  است  نیکی  روز  مارچ 
انسانی یک سان برخوردار باشند؛ گویا همه از مبارزات 
تلخ زنان در راستای تحقق آنچه امروز به دست آمده 
است، آگاهی دارند، ولی حقیقت امر فراتر از رسانه های 

اجتماعی است.
وقتی از پرده تلفن های همراه و لپ تاپ ها فاصله گرفته 
و به دنیای واقعی دور و بر توجه شود، دیده می شود که 
از هشت مارچ سال پار تا هشت مارچ امسال، برای زنان 
افغانستان وضعیت نه تنها که بهبود نیافته، بلکه بدتر 
نیز شده است. ده ها زن کشته، ده ها زن خانه نشین و 
ده ها زن هم مجبور به فرار از کشور شده اند. سرنوشت 
اکثریت زنان روستانشین همان است که بود. با آن که 
دست آوردهای دو دهه گذشته زنان افغانستان غیرقابل 
توانمندسازی  بحث  که  است  پیدا  ولی  است،  اغماض 
نمایشی،  کوتاه بینانه،  پساطالبان،  افغانستان  در  زنان 
حاشیه ای و در روزهایی چون هشت مارچ نیز بحث داغ 

رسانه های اجتماعی بوده است.
یکی از خالهای بزرگ بحث توانمندسازی زنان و برابری 
جنسیتی در افغانستان در دو دهه پسین، عدم شمولیت 
)یا هم شمولیت کم رنگ و سمبولیک( زنان و مسائل 
زنان در پالیسی سازی عامه و روش باال به پایین و به 
شدت متمرکز پالیسی سازی در افغانستان بوده است. 
خدمات  فراهم آوری  با  سروکارش  که  عامه  پالیسی 
ابتدایی برای شهروندان یک کشور و بهبود  اساسی و 
خدمات عامه است، با زنده گی روزمره هر زن، مرد، ُخرد 
مثال، عدم  گونه  به  است.  بزرگ یک کشور عجین  و 
دست رسی زنان به مهد معیاری و مناسب کودک در 
محیط کار یکی از جدی ترین عوامل بازدارنده کار زنان 
در بیرون از خانه است که کم تر به آن پرداخته شده 

را  نفس هایش  واپسین  خورشیدی،   ۱3۹۹ سال 
به آخرین سال قرن  را  ما  روز دیگر  می کشد و چند 
خواهد سپرد. این سال که در مسیر رفتن است، سالی 
میالدی:  دوم  هزاره  در  خاورمیانه  بخت  هم رنگ  بود 

سیاه و خون آلود، نحس و پراندوه.
به  دنبال  افالک  فراسوی  در  جهان  اگر  سال  این  در 
عالیم حیات گشت و لعل و جوهر از زمین بیرون آورد، 
را گم کردیم و صدها  زنده گی  ما روی زمین معنای 
گوهر گران بهای خویش را به خاک سپردیم. تنها در دو 
سه ماه گذشته، بر خاک سوخته از جنگ افغانستان، 
ریختانده  مدنی  فعال  و  خبرنگار  سی  از  باالتر  خون 
شده است و ده ها مجری و فعال رسانه ای جالی وطن 

کرده اند.
پس  عمیقی  کسوف  در  خورشید،  باستانی  سرزمین 

ابرهای تیره و سنگین ترس و خفقان، فرو رفته  است.
آستانه  قندهار، در  و  و کابل و هری  بلخ  گویا دوباره 

هجوم لشکریان سیاه اندیش مغول قرار داشته باشد.
برابرم ۱۱۵ پرونده قتل قرار دارد. پرونده های که  در 
قتل  چگونه گی  داستان  این  سو،  به   ۱3۸۱ سال  از 
خبرنگاران افغانستان را در قلب خود پنهان کرده است. 
به عکس های هرکدام شان نگاه می کنم، جوان اند، بسیار 
جوان. از چشمان شان امید می تراود و چهره های شان 
به سیمای انسان های هدفمند و کوشا شباهت دارد. از 
میان این قضایا، ۱0۶ قضیه مربوط به سال ۱3۸۱ است 

آن باید باور داشت و بایست این نیازها و خواست ها در 
مختلف  بخش های  در  عامه  ادارات  روزمره  برنامه های 
از  سخن  وقتی  گردد.  عملی  و  شود  ساخته  شامل 
حضور یک سان زن و مرد در مجالس تصمیم گیری زده 
می شود، هدف اصلی همانا تحقق خواست ها و برآورده 
شدن نیازهای زنان است؛ نه پر کردن دو چوکی تا باشد 

نگویند که در مجلس زنی حضور نداشت.
باعث  زنان،  مسائل  رمانتیزه سازی  و  انگاری  قهرمان 
و  شعارها  در  زنان  توانمندسازی  بحث  که  است  شده 
کارزارهای انتخاباتی سیاست مداران، در یادداشت های 

داعش اند. تنها قاتالن شش درصد آن ها افراد ناشناس، 
زورگویان و اشخاص عادی اند.

و  تروریستی  رویداد  هر  وقوع  از  بعد  هرچند 
وجودمان  در  بسیاری  اندوه  و  خشم  دهشت افگنانه، 
فوران می کند، اما دیر نمی پاید و در اعماق روان مان 
رسوخ می کند و از یاد می رود. طوری که پس از یک 
بهای  از دهان می افتد،  مانند چای سردی که  هفته، 
بی بها  اندازه  همان  برای مان  جوان  همه  این  خون 
هراس افگنانه،  رویدادهای  قربانیان  دیگر  و  می شود 
دادخواهی های  و  یادداشت ها  برای  خوبی  سوژه های 
دنیای مجازی مان نیستند. در دنیای واقعی که معلوم 
در  را  بیداد  همه  این   برای  دادخواهی  است جسارت 

خود نمی بینیم.
اما آیا زمانی که ما منتظر رویداد بعدی هستیم که نفر 
بعد چه کسی است و چگونه قرار است ترور شود تا بعد 
آن چند رقمی شدن تعداد کشته و زخمی شده گان را 
بشماریم؛ قانون نیز دست روی دست گذاشته، چشم 
من  که  بود  پرسشی  این  است؟  بعدی  حادثه  راه  به 
عضو  و  کل  دادستانی  سخنگوی  رسولی،  جمشید  از 

کمیته مشترک حکومت و رسانه ها پرسیدم.
آقای رسولی گفت: »خبرنگاران سربازان آزادی بیان اند، 
سربازان راه آزادی کالم و قلم. درست شبیه دادستانان 
پرونده  یک  که  زمانی  عدالت اند.  راه  سربازان  که 
خون  آلود که روایت قتل و خشونت علیه یک خبرنگار 
را در خود دارد، به این اداره [لوی سارنوالی] می رسد، 
حس می کنیم که بر علیه یک هم رزم مان حمله شده 
است. شاید با هر رویداد هراس افگنانه و جنایی، خشم 
اما خشم  مردم در طی یکی دو هفته خاموش شود؛ 
قانون در برابر افرادی که امنیت جانی و روانی مردم و 
به  ویژه خبرنگاران را تهدید می کنند، تا دست گیری، به 

کیفررسانی و سزادهی آنان، خاموش نمی شود.«
از آقای رسولی خواستم تا گواهی بر این ادعا بیاورد. او 
ادامه داد: »در سال ۱3۹۶، کمیته مشترک رسانه ها و 
حکومت به ریاست معاون دوم ریاست جمهوری ایجاد 
شد که لوی سارنوالی افغانستان افتخار دارد که یکی 
از اعضای کلیدی این کمیته است و نقش فعالی در 

بماند.  گیر  میان تهی  سخنرانی های  در  و  فیس بوکی 
از  می تواند  زنان  خواست های  و  نیازها  که  حالی  در 
نوارهای  به  دست رسی  چون  مسأله  خصوصی ترین 
بهداشتی تا عامه ترین مسائل چون زعامت سیاسی یک 
کشور را شامل شود که خیلی هم واقعی، قابل لمس 
و ضروری است؛ همانند مسائل مردان و سایر گروه ها 
در یک جامعه. هر چه بیش تر درک این واقعیت را به 
تعویق بیندازیم، بحران موجود عمیق تر می شود و هر 
سال در هشت مارچ، دست آوردی در کار نخواهد بود، 
رسانه های  در  مبارک بادگویی  پیام های  از  سیلی  مگر 

اجتماعی.
پس، هشت مارچ را نه فقط یک روز یا تاریخ سمبولیک، 
بلکه باید فرصتی برای بازنگری و اصالح سازی دانست. 
کوچک ترین و در عین حال اساسی ترین حوزه تغییر 
است  خانواده گی  و  زنده گی خصوصی  اصالح سازی،  و 
به  شود.  آغاز  حوزه  همین  از  بایست  اصالح سازی  و 
امور مختلف -  افغانستان در  گونه مثال، قانون مدنی 
چون ازدواج، حق حضانت و طالق، با زنان برخورد به 
شدت نامنصفانه دارد. در حوزه عمومی و دست رسی به 
در  زنان  اساسی ترین مشکالت  از  یکی  عامه،  خدمات 
افغانستان، عدم موجودیت امنیت و مصونیت در استفاده 
احزاب سیاسی که  است. سران  ترانسپورت شهری  از 
اول تر از همه پیام هایی به مناسبت هشت مارچ توییت 
می کنند، باید نظری به این واقعیت نمایند که در میان 
بیش تر از 70 حزب سیاسی موجود در افغانستان، فقط 
یک حزب توسط یک زن رهبری می شود. همین گونه 
عدم  مصداق  می تواند  که  داد  وجود  مثالی  هزاران 
صداقت، دورویی و سطحی نگری در بحث توانمندسازی 

زنان و بزرگداشت از هشت مارچ در افغانستان باشد.
کافی است به جای نسبت دادن صفاتی چون »فرشته« 
با  این که  و  زن  انسانی  واقعیت  زنان،  به  »قهرمان«  و 
وجود تفاوت ها زن، مرد و سایر کسانی که در قالب این 
دو جنس قرار نمی گیرند، هیچ کهتری و بهتری نسبت 
به یک دیگر ندارند، درک شود. وقتی این اصل درونی 
در  زنان  عدم حضور  برای  مجالی  دیگر  شود،  ساخته 
تصامیم خورد و بزرگ جامعه و سطحی نگری در بحث 

توانمندسازی زنان باقی نمی ماند.

پی گیری و تعقیب قضایای خشونت علیه خبرنگاران 
اداره ای که  به  عنوان  افغانستان  لوی سارنوالی   دارد. 
آزادی های  و  حقوق  پشتیبان  و  حامی  را  خودش 
شهروندان می داند، قضایای مرتبط به قتل و خشونت 
علیه خبرنگاران را به طور جدی بررسی می کند؛ زیرا 
خشونت علیه خبرنگاران، سوءقصد به آزادی بیانی است 
که یکی از مهم ترین مظاهر یک حکومت دموکراتیک 
و یکی از مهم ترین دست آوردهای جمهوریت طی دو 

دهه پسین دانسته می شود.«
آقای رسولی گزارش سال ۱3۹۸ و ۱3۹۹ را در پیوند 
که  داد  تحویل  برایم  خبرنگاران  علیه  خشونت  به 
قضایایی چون قتل، ترور، لت و کوب، مشاجره لفظی، 
تهدید، سرقت پول و اموال و آزار و اذیت خبرنگاران را 
در بر می گرفت. دیدم که اکثریت این پرونده ها قطعی 
و نهایی شده یا به محکمه احاله شده است و تنها چهار 

قضیه تحت کار دادستانی قرار دارد.
در میان نام های این گزارش، نام خودم را دیدم. فکر 
فردی که  نفوذ  تأثیر  تحت  این دوسیه،  که  می کردم 
مرا مورد لت و کوب قرار داده بود، اکنون در یکی از 
می خورد.  بغالن، خاک  استیناف  سارنوالی  قفسه های 
دیدم،  تمام جزئیاتش  با  را  از دوسیه  نقل  وقتی یک 
وقتی  شدم.  شوکه  ریزبینی،  و  دقت  همه  این  از 
سخنگوی دادستانی کل کشور، چهره متعجب من را 
دید، کلماتی را گفت که موجز و اطمینان دهنده بود: 
»متیقن باشید که حداقل برای همین یک اداره هم 
که باشد، شهروندان افغانستان، یک عدد نیستند؛ یک 
انسان اند، انسان باارزش. انسانی که اگر هیاهوی دنیای 
او  او بخوابد، قانون برای  مجازی هم برای دادخواهی 
مخل  تروریست،  قاتل،  هیچ  کرد.  خواهد  دادخواهی 
قانون  بیدار  از چشم همیشه  را  نظم و دهشت افگنی 
اگر  مخصوصاً  نیست؛  فراری  عدالت،  بران  شمشیر  و 
در صدد آسیب رساندن به خبرنگاران و روزنامه نگاران 

باشد.«
افغانستان،  در  خبرنگار  روز  فرارسیدن  آستانه  در 
سخنان سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان، آن هم در 
چنین احوالی که تروریستان ددمنش، هر روز خیابان ها 
را از خون خبرنگاران رنگین می کنند، نور امیدی  است 
در میان داالن بسیار تاریک؛ کورسوی امیدی که برای 

ادامه دادن راه در این ظلمت بی پایان کافی است.

است. حاال، برای زنی که بنابر همچو عوامل بازدارنده 
استقاللیت  و  است  شده  کار  ادامه  عدم  به  مجبور 
اقتصادی اش را از دست می دهد، این که برایش هر روز 
پیام تبریکی هشت مارچ فرستاده شود و گل و چادر 

خریده شود، چه تغییر می کند؟
نکته دیگر، عدم درک این واقعیت است که مسائل زنان 
همانند مسائل مردان، واقعی، منطقی و انسانی است؛ 
برخورد رمانتیک و احساساتی، مسائل زنان را از دایره 
برنامه های عملی خارج می سازد. مسائل زنان را نباید به 
آسمان ها نسبت داد، بلکه به زمینی بودن و عینی بودن 

و ۹ قضیه دیگر در سال ۱3۸0 اتفاق افتاده  است. در 
وسط نام ها، روی نام صمیم فرامرز کمی مکث می کنم؛ 
فرامرز، یکی از اقارب و رفقای مکارم داریوش، یکی از 
با خودم می گویم چه جوان  بود.  فیس بوکم  دوستان 

دانا و رعنایی!
به اسناد روی میز نگاه می کنم، فدراسیون ژورنالیستان 
در  قضیه،   ۱۱۵ این  ضمن  تا  است  کرده  درخواست 
مورد سرنوشت ۱7 قضیه دیگر نیز معلومات ارایه شود. 
یکی   - یلدا  پدر  کهزاد،  اسداهلل  نام  به  میان،  این  در 
از هم دانشگاهی هایم برخوردم و چهره فسرده از اندوه 

حمیرا کهزاد در خاطرم جان گرفت.
اگر خواننده این سطور، جای نویسنده آن بود، شاید 
شناسایی  پرونده  هر  روی  را  زیادی  آشنای  نام های 

می کرد. نام دوست، همکار، خانواده، آشنا و... 
حس کردم که از هر پرونده صدای پیش از جان باختن 
را  افتاده شان  رمق  از  و چشمان  را می شنوم  قربانیان 
دنبال  سرگردان  روح های  از  نه  و  ترسیدم  می بینم. 
عدالت که در میان پرونده های قطور حبس شده اند، 
از تحجر ترسیدم. از ترور. از بی ارزشی جان آدمی در 

سرزمینی که وطنش می خوانیم.
به  آن  از  بیش تر  نمی توانستم  بستم.  را  پرونده ها 
چهره های معصوم و مظلوم آن همه قربانی نگاه کنم. 
این  درصد   ۹۴ قاتالن  شدم.  ضرب  و  جمع  درگیر 
و  از جمله طالبان  تروریستی  مقتول، گروه های  همه 

حمیرا رهبین

سمیه نوروزی، روزنامه نگار



بخش هشتم

نباید تابع ریاست جمهوری باشد و وزیر دفاع )احمدشاه 
جمهوری  رییس  نخستین  توسط  که  هم  مسعود( 
دولت اسالمی یعنی مجددی انتخاب شده است، باید 
با امر صدراعظم، یعنی خودش وظیفه اجرا کند و به او 

پاسخگو باشد، نه به رییس جمهور ربانی.
عبدالعلی  رهبری  به  وحدت  حزب  زمان،  همین  در 
کابینه  در  نماینده گانش  بیش ترشدن  مزاری خواستار 
بود. حزب وحدت اسالمی به رهبری عبدالعلی مزاری، 
سه وزارت خانه مهم چون مالیه، امنیت دولتی )امنیت 
ملی( و تجارت را از حکومت می خواست. حکومت از 
این میان وزارت مالیه و وزارت تجارت را برای حزب 
وحدت داد،  ولی از سپردن وزارت امنیت دولتی به آن، 
امتناع کرد. مزاری اما برای به دست آوردن آن پافشاری 
به نظر حفیظ منصور اصل اختالف جمعیت  می کرد. 
گرفت.  نشأت  جا  همین  از  وحدت  حزب  و  اسالمی 
وزارت خانه های  ملی،  امنیت  وزارت  از  غیر  حکومت 
دیگر برای عبدالعلی مزاری پیشنهاد کرد که پذیرفته 
مزاری  عبدالعلی  به  وفادار  نیروهای  بنابراین،   نشد. 
از سمت غرب کابل علیه دولت جنگ را آغاز کردند. 
این اختالفات به اندازه ای شدت پیدا کرده بود که پای 
کابل  به  را  ایران  وقت  خارجه  وزیر  والیتی،  علی اکبر 
حزب  میان  سازش  والیتی  علی اکبر  خواست  کشاند. 
جمعیت اسالمی و وحدت اسالمی بود و برای حکومت 
گفته بود، در هر حال ایران از شما دفاع خواهد کرد. 
اما معلوم نیست که چرا احمدشاه مسعود به او گفته 
بود: »شما ما را نصیحت نکنید، ما جزوی از بدنه بزرگ 
را  مان  مشکالت  و  استیم  سنت(  )اهل  اسالم  جهان 
مداخله های  به  نیازی  کنیم،  حل  می توانیم  خودمان 

شما نیست.« )منصور، ۱3۹۹: ۱۶۵(
جنگ مزاری با دولت اسالمی با جنگ گلبدین حکمتیار 
حزب  جنگ  داشت.  متفاوت  ماهیت  دولت،  همان  با 
بر سر  به احمدشاه مسعود،  نیروهای وفادار  وحدت و 
اما  بود.  اجتماعی  و  سیاسی  عدالت  و  قدرت  تقسیم 
به  حکمتیار  داشت.  دیگری  غرض  حکمتیار  گلبدین 
دنبال انحصار قدرت بود. او کل قدرت و رهبری دولت 
را می خواست. البته این استراتژی پاکستان بود که او 
در چنین جایگاهی قرار بگیرد. پاکستان به احمدشاه 
مسعود، هزاره ها و اوزبیک ها اعتماد نداشت و همیشه 

تمرکزش باالی حکمتیار بود.
حکمتیار، عبدالصبور فرید را به جای خودش به سمت 
صدارت پیشنهاد کرد و خودش بدون وارد شدن به کابل 
به تخریب حکومت و احمدشاه مسعود و برهان الدین 
حکمتیار  گلبدین  این،  با  هم زمان  پرداخت.  ربانی 
با  که  دوستم  جنرال  نیروهای  شدن  خارج  خواهان 
برهان الدین ربانی متحد شده بودند، شد. برهان الدین 
ربانی این خواست حکمتیار را قبول کرد. ولی دوستم 
بیش تر  و خواهان شمولیت  کرد  امر سرپیچی  این  از 
در  این،  با  هم زمان  شد.  حکومت  درون  در  افرادش 
خیابان های کابل مجاهدین وابسته به سیاف و مزاری 
بر سر قدرت و کنترل بخش های مختلف شهر با هم 
درگیر شده بودند. احمدشاه مسعود برای این که به این 
وضعیت پایان بدهد، آماده شد با گلبدین حکمتیار رو 
در رو صحبت کند و حتا اعالم کرد که به شرط آرام 
شدن حکمتیار حاضر است از سمتش - از وزارت دفاع 
استعفا کند. احمدشاه مسعود به قول خود وفا کرد و 
از سمتش کنار رفت. اما حکمتیار با وجود کنار رفتن 
احمدشاه مسعود از وزارت دفاع، در بیرون از کابل باقی 
ماند و شهر را در محاصره نگاه کرد و گاه ناگاه کابل 

مورد اصابت راکت های کور او قرار می گرفت.
در اوایل سال ۱۹۹2، حکمتیار شهر کابل را راکت باران 
کرد. او ۱۸00 نفر را در این راکت باران کردن ها کشت. 
طی چند هفته، بخش عظیم پایتخت را به یک ویرانه 
حکمتیار،  گلبدین  راکت باران  به  مقارن  کرد.  تبدیل 

اوج  که   ۱۹۸3 سال  در  ربانی  برهان الدین  پروفسور 
از  »بعد  نوشت:  بود،  توسط شوروی  افغانستان  اشغال 
خود  بین  در  برادرکشی  از  باید  روس ها  عقب نشینی 
دست برداریم و یک حکومت فعال و با برنامه منظم را 
برای افغانستان آماده کنیم. باید طوری رفتار کنیم که 
دوستان ما در جهان اسالم نگران یک جنگ داخلی بین 
مجاهدین افغانستان نباشند و بدانیم که وجود چنین 
حالتی به روس ها موقع خواهد داد، به بهانه حفظ امنیت 
در سرحدات جنوبی کشورشان، به مداخالت جدیدی 

در افغانستان متوسل نشوند.«
چهارده  جنگ  به  شوروی  برابر  در  مجاهدین  پیروزی 
ساله افغانستان پایان نداد. جنگ از فردای قدرت گیری 
کشیده  پایتخت  به  شاهراه ها  و  روستاها  از  مجاهدین 
شد و این جنگ قربانی های بی شماری از مردم ملکی 
در شهر کابل گرفت. از فردای ایجاد حکومت اسالمی 
را  رقیب جهادی جنگ جدیدی  گروه های  مجاهدین، 
میان یک دیگر آغاز کردند که هدف آن بیش تر از هر 
چیز دیگری تصاحب قدرت سیاسی بود. در نتیجه این 
جنگ ها میان تنظیم های جهادی، کابل به ویرانه تبدیل 
شد؛ میراث های فرهنگی، آثار موزه ملی، آرشیوی ملی،  
گالری ملی و کتابخانه عامه که عظمت تاریخی کشور را 
بازتاب می داد، غارت شد. البته این تنها نبود. جان و مال 
مردم به دلیل درگیری های تنظیم ها در کابل همیشه 
در خطر و در معرض تهدید و نابودی بود. همه چیز به 
بن بست کامل رسیده بود و هیچ گروهی نمی توانست 
گروه دیگر را از جایش بیرون کند. طی این درگیری ها 
و قساوت های بی شمار، اعتبار و احترامی که نیروهای 
آورده  دست  به  شوروی  برابر  در  جنگ  از  مجاهدین 
از خرده  انباشته هایی  بودند در خرابه های کابل، میان 
سنگ و پاره آجرها برای همیشه دفن شد. مردمی که 
به »گورستان  را  افغانستان  بیستم،  و  نوزدهم  قرن  در 
هفتاد  دهه  در  بودند،  ساخته  مشهور  امپراتوری ها« 
خورشیدی برای یک دیگر خود گورستان تدارک دیدند.

و  واحد  روزی  هیچ  خورشیدی  هفتاد  دهه  در  کابل 
منسجم نبود. بخش عظیمی از شمال کشور در اختیار 
نیروهای جنرال دوستم بود. دوستم در این بخش کشور 
می کرد.  تطبیق  را  آن  و  داشت  را  خود  اصول  و  پول 
غرب افغانستان به دست نیروهای اسماعیل خان بود. 
اسماعیل خان خودش برای والیت های هرات، نیمروز، 
فراه و غور والی، فرمانده امنیه و دیگر مسووالن را تعیین 
مسلحش  مخالفان  و  حکومت  میان  پایتخت  می کرد. 

چند پارچه بود.
رهبران مجاهدین در ۱۹۹2 در پاکستان »فیصله نامه 
وقت  صدراعظم  نوازشریف،  حضور  در  را  پشاور« 
پاکستان امضا کردند. هدف از آن فیصله نامه مشخص 
کردن یک چارچوب برای وضعیت موقتی و عبوری بود. 
براساس آن فیصله نامه، صبغت اهلل مجددی می بایست 
آن،  از  بعد  اسالمی می بود.  رییس دولت  ماه  مدت 2 
دولت  رییس  باید  ماه  چهار  برای  ربانی  برهان الدین 
دولت  رییس  ربانی،  برهان الدین  می شد.  اسالمی 
اسالمی می بایست »شورای حل و عقد« را طی مدت 
چهار ماه دوره مسوولیتش برای معرفی یک حکومت 
مقدمات  آن  از  بعد  و  می کرد  دایر  ماهه   ۱۸ موقت 
انتخابات عمومی و ایجاد یک حکومت فراگیر ملی را 
فراهم می ساخت. اما شورای حل و عقد در سال ۱۹۹2 
حکومت برهان الدین ربانی را برای ۱۸ ماه دیگر تمدید 
کرد. گلبدین حکمتیار، ماجراجوترین چهره چهل سال 
افغانسان و رقیب اصلی احمدشاه مسعود  تاریخ  اخیر 
و برهان الدین ربانی در همکاری با پاکستان این روند 
برابر آن موضع تند گرفت. گلبدین  نپذیرفت و در  را 
حکمتیار مخالف مسلح دولت اسالمی به رهبری ربانی 
و احمدشاه مسعود که سمت صدارت برای او در نظر 
استدالل می کرد که کرسی صدارت  بود،  گرفته شده 

جنرال عبدالرشید دوستم، حکومت برهان الدین ربانی 
را با لحن تند تهدید کرد که »هرگاه مالهای متعصب 
کابل تغییری در خط مشی خود نیاورند، یک جمهوری 
ایجاد  افغانستان  شمال  در  را  سکوالر  و  دموکراتیک 
خواهد کرد.« دوستم بخش شمال کشور را در اختیار 
با اوزبیکستان برقرار کرده  داشت و روابط دوستانه ای 
و  مکرر  تاشکند  بلندپایه  کارمندان  که  جایی  تا  بود. 
بدون این که به حکومت کابل اطالع بدهند، از شهر مزار 
شریف دیدن می کردند. اسالم کریموف، رییس جمهور 
اوزبیکستان که از نفوذ روسیه و تاجیکستان در آسیای 
میانه نگران بود،  عالقه داشت جنرال دوستم حکومت 
مرزی  ناحیه  و  بکشد  چالش  به  کابل  در  را  تاجیکان 

اوزبکیستان را در اختیار و تصرف خویش داشته باشد.
را  پایتخت  از  نیمی  راکت پراکنی های وسیع حکمتیار 
ویران کرد و بیست و پنج هزار کشته و زخمی برجای 
بود که  این  گلبدین حکمتیار  اساسی  گذاشت. هدف 
ربانی و مسعود دیگر نتوانند قدرت خود را تثبیت کنند. 
افغانستان  در  اعتبار  با  آنان حکومتی  نمی خواست،  او 
تشکیل بدهند. او نمی خواست، حکومت مسعود و ربانی 
حمایت وسیع مردمی را داشته باشد و در نظر داشت 
از  امکان  حد  تا  را  کابل  مردم  راکت پراکنی هایش  با 
حکومت روگردان سازد. هم چنان او می خواست کابل 
را به جای ناامن برای کشورهای خارجی تبدیل کند و 
نگذارد حکومت ربانی کمک های خارجی برای نوسازی 
افغانستان را که در اثر جنگ ها ویران شده بود دریافت 
کند. )صیقل، ۱3۹۴: ۴3۹( گلبدین حکمتیار خالف 
حکومت  در  و  نیامد  کابل  به  بود،  کرده  که  تعهداتی 
با هیچ  اما  اسالمی مجاهدین همکاری صادقانه نکرد. 
وسیله و ترفندی حتا با حمالت مرگ بار نتوانست قدرت 

را از مسعود و ربانی بگیرد.
رخ  تاجیکستان  در  داخلی  جنگ  زمان،  همین  در 
و حکومت  اسالم گرایان  میان  تاجیکستان  داد. جنگ 
مورد حمایت شوروی بود. مسلمانان تاجیکستان فکر 
توانسته اند  افغانستان  مسلمانان  چون  که  می کردند 
حمایتش  مورد  حکومت  و  شوروی  برابر  در  را  جنگ 
شوند.  نایل  پیروزی  این  به  می توانند  هم  آنان  ببرند، 
و  کرد  حمایت  علی  امام  از  روسیه  جنگ،  آغاز  در 
در  افغانستان  درون  در  را  پایگاه   ۹ مسعود  احمدشاه 
مخالف  اسالمی  نهضت  نیروهای  جنگنده های  اختیار 
که  کابل  اسالمی  دولت  داد.  قرار  رحمان  علی  امام 
قادر نبود امنیت پایتخت را بگیرد و زیر فشار حمالت 
مخالفان مسلح داخلی اش رنج می برد، در نظر داشت 
دولت دیگر اسالمی در تاجیکستان روی کار بیاورد و 
حتا فکر می کرد که می تواند پس از آن سمرقند و بخارا 
را هم آزاد کند. این اشتباه سبب شد که روسیه جنرال 
دوستم را که در آن زمان رییس فرقه ۵3 بود، مورد 
حمایت همه جانبه قرار بدهد. روس ها حزب دوستم را 
تقویه کردند. با هدایت آنان مهندسان اوزبیکستانی تمام 
تانک ها و هواپیماها و سالح های دوستم را دوباره ترمیم 
و فعال کردند. آنان از این هم فراتر رفتند و برای دوستم 
پول چاپ کردند. این مورد، دولت کابل را در وضعیت 

بدتر از قبل قرار داد.
پایان  منظور  به  بزرگی  نشست   ،۱373 سرطان  در 
یافتن جنگ و یافتن راه حل در هرات برگزار شد. در 
آن نشست شخصیت های بزرگ سیاسی از جمله داکتر 
اشتراک  دموکراسی  دهه  صدراعظم  نخستین  یوسف، 
رهبری  هرات،  نشست  برگزاری  از  قبل  بودند.  کرده 
جمعیت اسالمی فیصله کرده بود که استاد ربانی قدرت 
را به شخص دیگری تسلیم کند. در این موضوع بیش تر 
از هر کس دیگری، احمدشاه مسعود پافشاری داشت. 
به  را  بود که قدرت  پذیرفته  ربانی در ظاهر  پروفسور 
شخص دیگری تسلیم کند. رهبران جمعیت اسالمی در 
آن زمان به دنبال کسی بودند که از جنوب کشور، ولی 
تاجیک و تحت تأثیر آنان باشد. آنان محمدشاه فضلی 
از ارگون پکتیکا را برای این مهم انتخاب کرده بودند و 
میان پروفسور ربانی و احمدشاه مسعود فیصله شده بود 
که در نشست هرات قدرت به او تسلیم داده شود. آنان 
می خواستند بار مسوولیت جنگ از شانه های شان دور 
شود و بهانه ای هم برای حمالت مرگ بار حکمتیار باقی 
انتظار همه  اعضای نشست، برهان الدین  نماند. خالف 
ربانی قدرت را در نشست هرات هم تسلیم نکرد. ربانی 
هم چون رییس جمهور دوباره به کابل برگشت و این کار 
او سبب ناراحتی احمدشاه مسعود شده بود. یک سال 
بعد از آن که نیروهای دولت اسالمی همراه با احمدشاه 
گفت:  مسعود  احمدشاه  شدند،  رانده  کابل  از  مسعود 
»اگر در آن زمان در جلسه هرات استاد قدرت را تحویل 
می داد، بزرگ ترین اشتباه تاریخ بود.« چرا انتقال قدرت 
به محمدشاه فضلی بزرگ ترین اشتباه تاریخ بود؟ زیرا 

محمدشاه فضلی که قرار بود قدرت را از ربانی تسلیم 
و رییس دولت اسالمی شود، نخستین کسی بود که با 
مال عمر بیعت کرد. به گفته حفیظ منصور، یک سال 
بعد از این ماجرا احمدشاه مسعود »از عمل کرد سیاسی 
پخته استاد چنان خوشحال شد که وصف ناپذیر است. 
آمر صاحب گفت: اگر در زمان مقاومت که به پنجشیر، 
تخار و بدخشان رفتیم، استاد به حیث رییس جمهور 
دولت اسالمی نمی بود، اصاًل مقاومت شکل نمی گرفت و 

مشروعیت نداشتیم.« )منصور، ۱3۹۹: ۱77(
گروه های  ناتوانی  و  مداوم  اختالفات  و  جنگ  ادامه 
در  را  کشور  ملی،  حکومت  یک  ایجاد  در  مجاهدین 
امنیت هر فرد و خانواده  و  قرار داد  نابودی  سراشیب 
در شهرها و روستاها برهم خورد. هر قوماندان کوچک 
و بزرگ، حکومت مستقل محلی به وجود آورد و نظم 
و قانون جای خود را به هژمونی تفنگ داد. در چنین 
اوضاعی بود که در اواسط سال ۱۹۹۴ گروه تازه ای به 
بیدادگری  و  غارت  علیه  »مبارزه  شعار  با  طالبان  نام 
 :۱3۸۴ )طنین،  گرفت.  شکل  مجاهدین«  گروه های 

)۴0۹
مخالفان  حامی  اسالمی،  حکومت  دوره  در  پاکستان 
مسلح دولت بود و برای سقوط و یا حداقل ناکام ساختن 
آن از هیچ گونه تالشی دریغ نمی کرد. رادیوی پاکستانی 
که برای مردم افغانستان به زبان پشتو نشرات داشت، 
احمدشاه مسعود را به عنوان تاجیک و متعلق به قومی 
که در شأن حکومت کردن نیست،  نکوهش می کرد و با 
این کار خشم پشتون ها را بر می انگیخت. به اندازه ای که 
سران قبایل شرقی پشتون دستور می دادند که »مسعود 
را دار بزنید، همان طور که »بچه سقاو« را دار زدیم.« 

)باری، ۱3۹۹: ۱۴۴(
به دنبال  از فروپاشی رژیم کمونیستی  اسالم آباد پس 
برقرار کردن یک حکومت دست نشانده در کابل بود که 
رسیدن به این هدف در موجودیت احمدشاه مسعود و 
برهان الدین ربانی ناممکن بود. اسالم آباد در جنگ های 
داخلی به این نتیجه رسیده بود که پیروزی حکمتیار 
در مقابل ربانی و مسعود از محاالت است و برای همین 
ربانی  حکومت  برابر  در  تازه  نیروهای  تدارک  فکر  به 
از  پاکستان  تازه نفس مورد نظر  نیروی  و مسعود شد. 
طلبه های مدارس پاکستان که شهروندان هر دو طرف 
نوامبر  در  گروه  این  شد.  انتخاب  بودند،  دیورند  مرز 
۱۹۹۴ قندهار را با یک حمله ناگهانی گرفت و به طرف 

کابل پیش روی کرد.
را  جالل آباد  شهر   ۱۹۹۶ سپتامبر  دهم  در  طالبان 
گرفتند و با یک تعرض به طرف کابل پیش روی کردند. 
در هنگام پیش روی گروه طالبان، قوماندان های گلبدین 
راه جالل آباد  از دیگری در مسیر  حکمتیار یکی پس 
به  وفادار  نیروهای  شدند.  تسلیم  طالبان  به  کابل   -
احمدشاه مسعود هم نتوانستند در برابر سیل طالبان 
شهر  را  کابل  مسعود  احمدشاه  کنند.  ایستاده گی 
غیرقابل دفاع می دانست و برای همین ناگزیر به دره 
پنجشیر عقب نشینی کرد. او مقر حکومت را با رهبران 
و  طالبان  هجوم  داد.  انتقال  افغانستان  شمال  به  آن 
تسخیر کابل توسط این گروه بار دیگر رهبران جهادی 
همین  و  آورد  هم  گرد  را  داخلی  جنگ  طرف های  و 
گروه  برابر  در  را  مقاومت  دیگر  بار  که  بودند  طرف ها 

طالبان شکل دادند.
نبی عظیمی در کتاب »اردو و سیاست« اوضاع کابل 
تصویر  به  این گونه  را  داخلی  جنگ های  جریان  در 
کشیده است: »دیگر کابل ملجا و ماوای هیچ کس نبود، 
سازی  دیگر  خراباتش  بودند.  کرده  رهایش  باغبانانش 
نداشت و خواجه صفایش بی صفا شده بود. این عروس 
شهرهای مشرق، این قلب جنت نشان آسیا و این نگین 
بود.  خونین  و  زخمی،  سوگوار  اسالم،  فروغ جهان  پر 
پیکر زیبایش چاک چاک شده بود،  فضای با صفایش 
پر از دود و باروت بود و روح ملکوتی اش دست خوش 
بی قراری و اضطراب. فرزندانش به جان هم افتاده بودند 
و مصمم بودند تا هنگامی که نام و نشانی از او باقی 
نماند،  هم دیگر را بدرند، پاره کنند و قطعه قطعه نمایند 
و جوی های خون هم دیگر را به عوض آب زالل کابل 

جاری سازند.« )عظیمی، ۱37۸: ۶۱2(
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به دلیل حضور گسترده طالبان، دور از دسترسی این 
نهادها انجام می شود و آمار خشونت علیه زنان در این 
از مواردی است که در نهادهای مدافع  والیت بیش تر 
حقوق زن ثبت می شود. بهناز جاهد، فعال حقوق زن 
اصلی  دلیل  که  می گوید  روزنامه ۸صبح  به  هرات،  در 
از حقوق  خانواده  ها  ناآگاهی  زنان،  برابر  در  خشونت ها 
زنان، ُعرف ناپسند جامعه و مردساالری است. به باور او، 
افزایش ناامنی در کشور موجب شده که فعالیت زنان 

کاهش یابد و بیش تر در خانه حضور داشته باشند.
این فعال حقوق زنان عقیده دارد که کاهش فعالیت زنان 
افزایش خشونت علیه  از خانه، سبب  در محیط خارج 
آنان شده است. او می افزاید که نهادهای مدافع حقوق 
زن، باید منابع آگاهی دهی در مورد حقوق زنان را به روز 
کنند و عامالن خشونت ها را نیز در برنامه های آموزشی 

خود جای دهند.
مسووالن ریاست امور زنان هرات، دلیل کاهش خشونت 
نهادهای  به  را دسترسی کم تر زنان متضرر  علیه زنان 
حقوقی عنوان می کنند. انیسه سروری، رییس امور زنان 
هرات، در گفت وگو با روزنامه ۸صبح می گوید که برخی 
زنان به دلیل مشکالت موجود نمی توانند برای رسیده گی 
به حقوق شان به نهادهای رسمی مراجعه کنند. به گفته 
او، همه گیری ویروس کرونا در کشور سبب شد تا زنان 
نتوانند برای ثبت خشونت ها به نهادهای مدافع حقوق 
زن مراجعه کنند و همین امر یکی از موارد بسیار مهم 
در کاهش »ثبت رسمی« واقعات خشونت علیه زنان در 

هرات است.
آمار ریاست امور زنان هرات نشان می دهد که در سال 

حوزه ها  از  برخی  مسووالن،  گفته  به  دارد.  جریان 
امنیتی  کمره های  است  قرار  و  شده  آسیب شناسی 

بیش تر در این نقاط نصب شود.
شهر  در  ناامنی  و  جنایی  جرایم  سطح  افزایش  با 
مسوولیت  که  جمهوری  ریاست  اول  معاونت  کابل، 
کرد  اعالم  دارد،  بر عهده  را  کابل  شهر  امنیت  تأمین 
که دوربین های امنیتی و پیش رفته برای کنترل شهر 
کابل نصب می شود. هرچند امراهلل صالح، معاون اول 
این  نصب  برای  را  معینی  زمان  جمهوری،  ریاست 

دوربین ها مشخص نکرد، اما گفته بود که این برنامه 
بزرگ به  زودی در شهر کابل عملی می شود. معاون 
کار  این  که  بود  کرده  تصریح  ریاست جمهوری  اول 
می شود  انجام  امریکایی  دالر  میلیون  ارزش ۱00  به 
را  آن  هزینه  افغانستان  حمایت کننده  کشورهای  و 
می پردازند. او تأکید کرده بود که با این کار ساحه برای 
»تروریست و دزد« تنگ تر می شود. اکنون مسووالن 

از افزایش خشونت   فعاالن حقوق زن در والیت هرات 
علیه زنان در این والیت ابراز نگرانی می کنند و دلیل 
قوانین،  درست  نشدن  اجرایی  را،  موارد  این  افزایش 
همه گیری  ناامنی ها،  جامعه،  بودن  مردساالر  و  سنتی 
ویروس کرونا و عدم آگاهی دهی در مورد حقوق زنان در 
این والیت می دانند. برخی اعضای شورای والیتی هرات، 
والیت  این  در  زنان  علیه  خشونت  آمار  که  دارند  باور 
نسبت به سال های پیش افزایش یافته است. آنان دلیل 
ویروس  را همه گیری  زنان  علیه  آمار خشونت  افزایش 
کرونا و عدم دسترسی زنان به نهادهای عدلی و قضایی 
عنوان می کنند. از جانب دیگر، مقام های سارنوالی هرات 
باور دارند که آمار رسمی خشونت  علیه زنان در سال 
جاری کاهش یافته است، اما بیش تر آمار ثبت شده در 
ریاست سارنوالی از ولسوالی های هرات است و عامالن 
فعاالن  شده اند.  محاکمه  و  گرفتار  قضیه های خشونت 
حقوق بشر در هرات هم از کاهش آمار خشونت علیه 
دلیل  که  دارند  پافشاری  اما  می گویند،  سخن  زنان 
کاهش آمار رسمی، دسترسی نداشتن زنان به نهادهای 
مدافع حقوق شان، افزایش دامنه  ناامنی  در ساحات زیر 

کنترل حکومت و همه گیری ویروس کرونا است.
 ۱۵ کاهش  دلیل  هرات،  زنان  امور  ریاست  مقام های 
درصدی آمار رسمی خشونت علیه زنان را، مراجعه کم تر 
زنان به نهادهای عدلی و قضایی می دانند. از دید آنان، 
و  زنان  حقوق  از  حمایت  نهادهای  در  شده  ثبت  آمار 
ارگان های عدلی و قضایی، تنها گوشه ای از خشونت ها 

در برابر زنان است. 
از خشونت ها  بزرگی  زن، بخش  فعاالن حقوق  باور  به 

امراهلل صالح، معاون اول ریاست جمهوری، در هفدهم 
جدی اعالم کرد که قرار است شهر کابل »مخفی تر 
پوشش  زیر  پیش رفته  تکنولوژی  با  و  گذشته«  از 
کمره های امنیتی قرار گیرد. این اقدام پس از افزایش 
ماین ها  انفجار  و  هدف مند  ترورهای  جنایی،  جرایم 
گرفته شد. اکنون دفتر مطبوعاتی معاون اول ریاست 
کمره های  نصب  و  خرید  کار  که  می گوید  جمهوری 
کابل  به  زودی همه شهر  و  است  در جریان  امنیتی 
با کمره های هوشمند  و دروازه های ورودی این شهر 

مطبوعاتی  دفتر  مسووالن  گفته  به  می شود.  مجهز 
معاونت اول ریاست جمهوری، هم اکنون 200 کمره 
امنیتی در 73 نقطه شهر کابل نصب شده است. این 
مسووالن می افزایند که کار روی آسیب  شناسی شهر 
جریان دارد و در نقاطی که بیش تر آسیب پذیر باشد، 
کمره های امنیتی نصب خواهد شد. وزارت امور داخله 
کمره  نصب  و  خرید  روی  کار  که  می کند  تایید  نیز 

روان خورشیدی ۶7۴ واقعه خشونت در این نهاد ثبت 
شده که ۱۶ قتل، ۴۴ خودکشی و 33 تجاوز جنسی 
این  بوده است. در سال ۱3۹۸ خورشیدی،  شامل آن 
نهاد ۸03 قضیه خشونت را بررسی کرده بود که شامل 
۱0 قتل، 3۵ خودکشی و ۵2 تجاوز جنسی بود که این 
موارد در فهرست خشونت های شدید جای گرفته است. 
مقام ها در ریاست سارنوالی هرات نیز باور دارند که در 
سال جاری خشونت  علیه زنان کاهش یافته و بیش تر 
سیدنعیم  است.  شده  انجام  ولسوالی  ها  در  خشونت ها 
روزنامه ۸صبح  به  هرات ،  سارنوالی  صحاب، سخنگوی 
می گوید که امسال 3۹۴ پرونده خشونت علیه زنان در 

می گویند که کار نصب و خرید این ابزار ادامه دارد، 
اما هنوز تکمیل نشده است. ضیا ورسجی، از اعضای 
۸صبح  روزنامه  به  صالح،  آقای  دفتر  مطبوعاتی  تیم 
گفت که این روند به سرعت جریان دارد و هم اکنون 
در سه حوزه آسیب پذیر شهر کابل که محل جرم زا و 
امنیتی  بوده  ، کمره های  فعالیت گروه های تروریستی 
و پیش رفته نصب شده است. به گفته او، در این سه 

حوزه حدود 200 کمره امنیتی نصب شده است. 
هرچند ورسجی از این حوزها به دالیلی نام نبرد، اما 
ابراز خرسندی کرد که با نصب دوربین های هوشمند 
امنیتی در این سه حوزه، میزان جرم حدود ۵0 تا ۶0 

درصد کاهش داشته است.
 او در ادامه تأکید کرد که قرار است همه شهر کابل، 
با  شهر  درون  و  شهر  ورودی  دروازه های  شمول  به 
دوربین های امنیتی مجهز شود تا از فعالیت گروه های 
تروریستی جلوگیری گردد. او افزود که با نصب این 
کمره ها، شهر کابل به یک مکان امن و دور از جرایم 
مطبوعاتی  تیم  عضو  این  شد.  خواهد  تبدیل  جنایی 
که  کرد  خاطر نشان  جمهوری  ریاست  اول  معاونت 
این  نصب  و  خرید  مسوولیت  ملی  امنیت  ریاست 
کمره ها را برعهد دارد. او افزود که شهر کابل از سوی 
اولویت به حوزه هایی  این نهاد آسیب شناسی شده و 
فعالیت های  و  جنایی  جرایم  گراف  که  می شود  داده 
به  نظر  او  حال  این  با  باشد.  باال  آن  در  تروریستی 
امنیت روحی و روانی شهروندان کشور، از حوزه های 

آسیب پذیر نامی نبرد. 
طارق آرین، سخنگوی وزارت امور داخله، نیز بیان کرد 
که تالش ها برای خرید و نصب دوربین ها جریان دارد. 
او به روزنامه ۸صبح گفت که این روند زمان گیر است 
و نیاز به وقت بیش تر دارد. آرین نصب این دوربین ها 
را مهم ارزیابی کرد و گفت که این کار برای کاهش 
تروریستی،  فعالیت های  از  جلوگیری  جنایی،  جرایم 
تحقیقات جنایی و دریافت سرنخ ها خیلی مهم است. از 
این رو به گفته او، این پروژه از اولویت های این نهادها 

این نهاد بررسی شده است. آقای صحاب می افزاید که 
قتل،  چون  خشونت هایی  شامل  شده  بررسی  واقعات 
خودکشی، تجاوز جنسی، خودسوزی و لت وکوب بوده 
این  در  که  می دهد  نشان  هرات  سارنوالی  آمار  است. 
نهاد دو قضیه قتل، هفت قضیه اقدام به قتل، 27 قضیه 
جاری  در سال  تجاوز جنسی،  قضیه  و 27  خودکشی 
بررسی شده است. از دید برخی اعضای شورای والیتی 
هرات، آمار کاهش خشونت علیه زنان درست نیست و 
تعطیلی طوالنی مدت  دلیل  به  واقعات  از  زیادی  شمار 
نهادهای حکومتی در زمان همه گیری ویروس کرونا، در 

هیچ نهادی به ثبت نرسیده است.
سکینه حسینی، عضو شورای والیتی هرات، به روزنامه 
۸صبح می گوید که آمار نهادهای مدافع حقوق زن در 
نیست  دقیق  زنان  برابر  در  خشونت   کاهش  به  پیوند 
افزایش  نشانگر  والیتی  شورای  اعضای  بررسی های  و 
خشونت  در زمان همه گیری کرونا و تعطیالت روزهای 
قرنطین است. هرچند کمیسیون مستقل حقوق بشر در 
زنان خبر می دهد،  از کاهش خشونت  علیه  نیز  هرات 
اما دلیل کاهش خشونت  را کاهش میزان ثبت رسمی 
واقعات خشونت عنوان می کند. عطیه الهی، آمر بخش 
حمایت از حقوق زنان این کمیسیون، به روزنامه ۸صبح 
علیه  می گوید که در سال جاری 23۴ مورد خشونت 
زنان در این نهاد ثبت شده که نسبت به سال گذشته 

۸2 مورد کم تر است.
که  دارد  تأکید  هرات  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون 
اما در ثبت آمار به  نیافته،  خشونت علیه زنان کاهش 
عدم  و  کرونا  ویروس  همه گیری  امنیت،  نبود  دالیل 
مراجعه زنان به نهادهای مدافع حقوق  زن، کاهش رونما 

شده است. 
که  می دهد  نشان  زنان  علیه  خشونت  واقعات  بررسی 
زنان  بیش تر  آگاهی  خشونت ها،  ثبت  افزایش  دلیل 
منع  ویژه   »سارنوالی های  ایجاد  از  پس  حقوق شان  از 
خشونت« در والیات و مراجعه آنان به نهادهای مدافع 

حقوق زنان بوده است.

است و تالش ها برای تکمیل کردن آن جریان دارد. 
هرچند برخی از نقاط شهر کابل پیش از این نیز با 
را  آن  شمار  آرین  اما  بود،  مجهز  امنیتی  کمره های 
بسنده نمی داند و می گوید که بیش تر نقاط آسیب پذیر 
و  مارکیت ها  مالکان  از  او  دارد.  نیاز  کمره  به  هنوز 
بخش سهیم  این  در  که  تجارتی خواست  مکان های 
شوند و در مارکیت های شان کمره های امنیتی نصب 

کنند. 
نقاط  که  کرد  تصریح  داخله  امور  وزارت  سخنگوی 
نقاط  و  پس کوچه  و  کوچه  جاده ها،  مثل  باقی مانده 
آسیب پذیر را حکومت کمره نصب می کند تا از دید 
ساحه  ترتیب  این  به  نماند.  مخفی  امنیتی  نهادهای 
برای فعالیت مجرمان تنگ تر می شود و جرایم جنایی 

و فعالیت های تروریستی کاهش می یابد.  
از جانب دیگر سخنگوی وزارت امور داخله نیز بیان کرد 
که این وزارت حوزه های کابل را آسیب شناسی کرده 
اولویت قرار داده  این محل ها در  تا  و در صدد است 
شود. او حوزه پنج امنیتی پولیس را از جمله حوزه های 
ناامن و بسیار آسیب پذیر توصیف کرد. آرین گفت که 
این حوزه  در ماه های گذشته شاهد بیش ترین جرایم 
جنایی، ترورهای هدف مند و حمالت تروریستی بوده 
است، از این رو نهادهای امنیتی بیش تر تمرکز شان را 

باالی این حوزه  معطوف کرده اند. 
این دوربین ها در حالی در شهر کابل نصب می شود که 
جرایم ضد امنیت بیش تر شده است. براساس معلومات 
نهادهای امنیتی، تنها در یک ونیم ماه گذشته بیش از 
30 مورد انفجار در شهر کابل صورت گرفته است. این 
انفجار سبب کشته و زخمی شدن ده ها تن از شهریان 
کابل شده است. هرچند در این مدت از نزدیک به 2۵ 
آن  هم شهر  با  اما  تروریستی جلوگیری شده،  واقعه 
کابل در جریان هفته و حتا یک روز شاهد چندین 
انفجار بوده است. این روند نگرانی شهریان کابل را در 
پی داشته است و آنان نهادهای امنیتی را به ناتوانی و 

ضعف متهم می کنند.

آمار دوپهلو از خشونت ها علیه زنان در هرات

کار نصب کمره های امنیتی شهر کابل به کجا رسید؟

 مقام های ریاست امور زنان 
هرات، دلیل کاهش 15 درصدی 

آمار رسمی خشونت علیه زنان 
را، مراجعه کم تر زنان به نهادهای 
عدلی و قضایی می دانند. از دید 
آنان، آمار ثبت شده در نهادهای 

حمایت از حقوق زنان و ارگان های 
عدلی و قضایی، تنها گوشه ای از 
خشونت ها در برابر زنان است. 
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پس از آغاز روند تطبیق واکسین های کمک  شده از سوی هند 
جمله  از  گوناگون  گروه های  جاری،  سال  حوت  ماه  اوایل  در 
نیروهای امنیتی، کارمندان صحی، خبرنگاران و آموزگاران در 
والیات مختلف کشور شامل این روند شدند. این روند اما در 
برخی از والیت ها پرچالش دنبال شده که نگرانی هایی را ایجاد 
می کند. در یکی از والیت ها، تنها هفت آموزگار واکسین کرونا 
دریافت کرده اند و دیگر آموزگاران، مدیران و کارمندان مکاتب 
به دلیل تبلیغات سوء حاضر نشده اند که واکسین بزنند. تطبیق 
برنامه دسترخوان ملی نیز در برخی از نقاط جنجالی است و 
مردم از توزیع کمک ابراز نارضایتی می کنند. طالبان در شماری 
از والیت ها، از جمله پکتیا و تخار اجازه نداده اند که این کمک ها 
به افراد نیازمند برسد. در برخی از والیت ها نیز افراد زورگو مانع 

این روند شده  و با اعمال زور، کمک دریافت کرده اند.

روند تطبیق واکسین
گزارش هماهنگ کننده گان شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر از 
والیات مختلف حاکی از آغاز روند تطبیق واکسین و اقدامات 
مسووالن صحی برای تطبیق بهتر این روند است که در ادامه به 

چند نمونه از آن اشاره می شود:
پکتیا

گزارش ها از والیت پکتیا می رساند که ۱2 هزار و 370 دوز از 
واکسین های وارد شده از هند به این والیت رسیده است. در 
مرحله  نخست، قرار است این واکسین به کارمندان صحی و 
سپس نیروهای امنیتی تطبیق شود. به گفته  مسووالن صحی 
در این والیت، روزانه به گونه  اوسط 200 تن از کارمندان صحی 

در پکتیا واکسین می شوند.
لغمان

پنج هزار و 300 دوز واکسین، به والیت لغمان اختصاص داده 
شده است. از سوی دیگر، هماهنگ کننده  شبکه  جامعه مدنی و 
حقوق بشر در لغمان به نقل از مسووالن صحی در این والیت 
می گوید که قرار است ۱۹ زن و ۱۹ مرد واکسیناتور برای بهتر 
عملی  شدن روند تطبیق واکسین در مرکز و ولسوالی های لغمان 
به کار گماشته شوند. به گفته این مسووالن، تاکنون نزدیک به 

دو هزار و ۵00 تن برای این فرصت کاری ثبت نام کرده اند. 
قندهار

به تعداد 30 هزار و 7۶ دوز واکسین به این والیت اختصاص 
کارمندان  از  آن  تطبیق  والیت ها  سایر  مانند  که  است  یافته 

صحی و نیروهای امنیتی آغاز خواهد شد.
هلمند

نزدیک به 20 هزار دوز واکسین به این والیت اختصاص داده 
شده است.

از  مختلف،  والیات  از  رسیده  گزارش های  بر اساس  هم چنان 
آغاز روند تطبیق واکسین تا کنون، جدا از یک مورد فوتی در 
نخستین روزهای آغاز روند در والیت بامیان، تزریق واکسین در 
هیچ یک از والیات تا کنون نتیجه  منفی در پی نداشته است؛ 
بامیان،  از  رسیده  گزارش های  که طبق  یادآور شد  باید  البته 
شخصی که در این والیت پس از دریافت واکسین جان باخته، 

هم زمان به امراض قلب و شش دچار بوده است.

روند توزیع کمک ها
روند توزیع کمک ها از آغاز تا کنون با چالش های مختلفی از 
جمله تهدیدات امنیتی و عدم شفافیت در توزیع مواد روبه رو 
بوده و این مشکالت کماکان در بخش هایی از والیات مختلف 

وجود دارد.
هرات

گزارش ها از والیت هرات، حاکی از وجود مواردی از نارضایتی به 
دلیل توزیع ناعادالنه مواد است. شماری از باشنده گان در مناطق 
برای خانواده های مستحق  مختلف گفته اند که همه کمک ها 
میثاق شهروندی در  برنامه   به گفته  مسوول  نمی شود.  توزیع 
بخش شهری والیت هرات، آنان چنین شکایت هایی را دریافت 
کرده اند و به آن رسیده گی خواهند کرد. در یک مورد دیگر، 
هماهنگ کننده  شبکه در والیت هرات می گوید: »در یک مورد 
از زورمندان  که خودم در ساحه بودم، مشاهده شد که یکی 
منطقه مانع توزیع مواد شد و برای یک یا دو ساعت مواد را نگاه 
داشته بود. سرانجام با وساطت نیروهای پولیس و تیم میثاق 
شهروندی، توزیع از سر گرفته شد، اما پسر آن مرد به زور یک 
برنامه   اگرچه مسوول  گفته  وی،  به  را گرفت.«  مواد  از  بسته 

میثاق شهروندی وعده  پی گیری این موضوع را داده است، اما 
از آن جایی که آنان نیروی محافظتی مانند پولیس ندارند، در 

برخی موارد برای توزیع و محافظت با مشکل رو به رو می شوند.
تخار

طالبان با فراخواندن بزرگان قریه ها -از شهر تالقان تا پل بنگی- 
از  از قریه ها حق استفاده  به آنان هشدار داده اند که هیچ یک 
کمک های دسترخوان ملی را ندارد و هیچ شورای قریه ای نباید 

این برنامه را تطبیق کند.
لغمان

مردم در شورای خواجه صاحب انارباغ، از چگونه گی توزیع مواد 
ناراضی هستند. این شورا شامل 30۴ خانواده  مستحق است.

غور
دلیل  به  مواد  توزیع  روند  تولک،  و  شهرک  ولسوالی های  در 

تهدیدات قبلی هنوز متوقف است.
پکتیا

توزیع کمک هایی که مربوط به برنامه  میثاق شهروندی است، تا 
کنون آغاز نشده است. مسوول این برنامه در والیت پکتیا گفته 
است که طالبان در تماس تلفنی با اعضای شوراهای انکشافی و 
کارمندان میثاق شهروندی، آنان را تهدید کرده اند و به همین 
توزیع کمک ها نمی شوند.  به  انکشافی حاضر  دلیل، شوراهای 
مسووالن گفته اند که تالش ها برای حل این معضل ادامه دارد.

بامیان
آمریت  و  زنان  امور  و  با حوادث  مبارزه  ریاست های  این که  با 
عودت و مهاجرین مدعی اند که برای مستحقان و بی جا شده گان 
داخلی مواد غذایی توزیع کرده اند، چندین بی جا شده داخلی 
با مراجعه به دفتر حوزه ای شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر 
برخورد  آنان  با  کرده اند،  مراجعه  که  اداره ای  هر  به  گفته اند 
وضعیت  به  توجهی  کوچک ترین  و  گرفته  صورت  غیرانسانی 
پی حادثه   در  آنان  از  افراد که شماری  این  است.  نشده  آنان 
به  شماری  و  میدان وردک  والیت  بهسود  ولسوالی  در  اخیر 
دلیل فقر از برخی ولسوالی های بامیان به این منطقه آمده اند، 
هیچ نوع کمکی دریافت نکرده و حتا شامل شوراهای محلی و 
انکشافی نشده اند. به گفته  هماهنگ کننده  شبکه در این والیت، 
این موضوع بارها با ادارات ذی ربط در میان گذاشته شده، اما 

متاسفانه توجهی به آن صورت نگرفته است.
لوگر

بیست وپنجم  در  تن  هفت  تنها  معارف،  کارمندان  میان  از 
حوت سال جاری واکسین شده اند و دیگر کارمندان از جمله 
رییس معارف و شماری از معلمان، دانشجوها و دانش آموزان به 
دلیل تبلیغات سوء در مورد این واکسین حاضر به دریافت آن 
نشده اند. به گفته  هماهنگ کننده  شبکه در والیت لوگر، برخی 
از بزرگان قوم و مردم عام، دست به ساختن شایعاتی مبنی بر 
مضر بودن واکسین کرونا در بین مردم زده  و به آنان گفته اند 

که این واکسین باعث فلج و حتا مرگ می شود.
به نظر می رسد تهدیدات امنیتی و عدم شفافیت، هنوز هم مانعی 
بر سر راه روند توزیع کمک ها به افراد مستحق در مناطقی از 
والیت های مختلف به شمار می رود. از سویی، نکته مثبت در 
مورد ارایه  خدمات صحی این است که بر اساس گزارش ها، روند 
تطبیق واکسین کرونا در سطح کشور از آغاز تا کنون، نسبت 
و  مشکالت  با  مختلف  والیت های  در  توزیع کمک ها  روند  به 

چالش های کم تری روبه رو بوده است.

نگاهی به تطبیق برنامه دسترخوان ملی 
و واکسین کرونا؛ 

در دو هفته  اخیر چه گذشت؟

  افغانستان -ادرس: جمال مینه، چهارراهی  کارته سخی کابل

 ریاست تدارکات
 (CBARD) آمریت تدارکات پروژه 

 1399تاریخ:      /          /                                                                                                     شماره: )                    (

 

 !صبح 8روزنامه محترم به 
 ذیل را در جریده رسمی خیش نشر نموده ممنون سازید!طف نموده روی همکاری های همیشگی خویش متن 

 

سربند، د نام پروژه: ساختمان   صاحبزاده هیدر قر یاریو اعمار کانال آب لیکالخ هیدر قر یاریو کانال آب یمحافظو واریپروژه اعمار و 
 ننگرهار. تیوال یانیخوگ یگان ولسوال

 MAIL/UNDP/CBARD-E/NCB-CW-2021-009/Lots 1-2 داوطلبی: شماره

 

از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه  وزرات زراعت، آبیاری ومالداری پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی
ه صاحبزاد هیدر قر یاریو اعمار کانال آب لیکالخ هیدر قر یاریو کانال آب یمحافظو واریپروژه اعمار و ساختمان سربند، دداوطلبی  
اشتراک نموده و نقل شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از بخش  .ننگرهار تیوال یانیخوگ یگان ولسوال

ویا ویب سایت اداره تدارکات ملی  تهیه وتدارکات پروژه رشد، زراعت وانکشاف روستایی وزارت زراعت آبیاری و مالداری
(https://www.npa.gov.af)  به دست آورده آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل

بخش  ریاست تهیه و تدارکاتبه  قبل  از ظهر 10:00 ساعت 2021 اپریل 8تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ 
، وزرات زراعت، آبیاری ومالداری، جمال معیینت مالی و اداری، تعمیر روستایی تهیه وتدارکات پروژه روشد، زراعت و انکشافآمریت 

بل از که جلسه قاینوری است آمینه، کارته سخی ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یاد
آفر به صورت در آدرس فوق الذکر تدویر یافته وهمچنان تضمین  قبل ازظهر 10:00ساعت   2021 اپریل 8آفرگشائی به تاریخ 

 تضمین خط بانکی مبلغ.

 اخذ میگردد. هزار افغانی  یک میلیون یکصد 1,100,000.00الت اول : 

 اخذ میگردد. هزار افغانی  شصتدوصدو  260,000.00الت دوم : 

 

 با احترام

 اهلل ساحلمحمد 

 تهیه و تدارکاتریئس 

 
 دوسه مربوط به:  کاپی

 دولت جمهوری اســـالمی افغانستان دافغانستان اسـالمی جمهوری دولت
 وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری اوبولگولـواو مالـداری وزارت دکــرهنی،

Islamic Republic of Afghanistan 
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

دعوت به داوطلبی

  افغانستان -ادرس: جمال مینه، چهارراهی  کارته سخی کابل

 ریاست تدارکات
 (CBARD) آمریت تدارکات پروژه 

 1399تاریخ:      /          /                                                                                                     شماره: )                    (

 

 !صبح 8روزنامه محترم به 
 ذیل را در جریده رسمی خیش نشر نموده ممنون سازید!طف نموده روی همکاری های همیشگی خویش متن 

 

ده انن سامیو تق یاریامر ، اعمار اانا  بب نیشا یها هیاننده بب در قر میو تقسا یاریپروژه اعمار و سااختمان اانا  بب نام پروژه:
 .ننگرهار تیاوت وال یولسوال یسندوان هیدر قر یمحافظو واریو اعمار د نیاچ یراغا ولسوال یخاد هیبب در قر یها

 MAIL/UNDP/CBARD-E/NCB-CW-2021-008/Lots 1-2-3 داوطلبی: شماره

 

ت می نماید تا در پروسه از تمام داوطلبان واجد شرایط دعو وزرات زراعت، ببیاری ومالداری پروژه رشد، زراعت و انکشاف روستایی
 یده هاانن سمیو تق یاریامر ، اعمار اانا  بب نیش یها هیاننده بب در قر میو تقس یاریپروژه اعمار و ساختمان اانا  ببداوطلبی 
اشتراک نموده و نقل ننگرهار. تیاوت وال یولسوال یسندوان هیدر قر یمحافظو واریو اعمار د نیاچ یراغا ولسوال یخاد هیبب در قر

پروژه رشد، زراعت وانکشاف روستایی وزارت  شرطنامه مربوط را در فلش دسک )حافظه( به شکل رایگان از بخش تهیه وتداراات
به دست بورده بفر های خویش را  (https://www.npa.gov.afویا ویب سایت اداره تداراات ملی ) زراعت ببیاری و مالداری

 ساعت 2021 اپریل 10مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تداراات طور سربسته از تاریخ نشر اعالن الی تاریخ 
ومالداری، ، تعمیر بمو، وزرات زراعت، ببیاری روستایی به  بخش تهیه وتداراات پروژه روشد، زراعت و انکشاف قبل  از ظهر 10:00

لسه قبل که جاینوری است بجما  مینه، اارته سخی ارایه نمایند. بفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمی باشد. قابل یاد
ن بفر به صورت در بدرس فوق الذار تدویر یافته وهمچنان تضمی قبل ازظهر 10:00ساعت   2021 اپریل 01از بفرگشائی به تاریخ 
 برای . تضمین خط بانکی

 اخذ میگردد. افغانی  یک میلیون 1,000,000.00مبلغ الت او  : 

 اخذ میگردد. هزار افغانی پنجاه  صدفته 750,000.00مبلغ الت او  : 

 اخذ میگردد. هزار افغانی  هفتصد 700,000.00مبلغ الت او  : 

 با احترام

 اهلل ساحلمحمد 

 تهیه و تدارااتریئس 

 
 دوسه مربوط به:  کاپی

 دولت جمهوری اســـالمی افغانستان دافغانستان اسـالمی جمهوری دولت
 وزارت زراعـت، آبیــــاری ومالـــداری اوبولگولـواو مالـداری وزارت دکــرهنی،

Islamic Republic of Afghanistan 
Ministry of Agriculture, Irrigation and Livestock 

دعوت به داوطلبی

دعوت به داوطلبی

شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر
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تعلیق واکسین آسترازنکا در چند کشور؛ 
سازمان جهانی بهداشت: وحشت نکنید!

خواهر رهبر کوریای  شمالی از دولت بایدن خواست 
که برای خود درد سر نتراشد

سازمان ملل خواهان ازسرگیری 
فوری مذاکرات صلح سوریه با 
حضور ایران و ترکیه شد

بهداشت  یورونیوز، مدیرکل سازمان جهانی  به گزارش 
در واکنش به تعلیق استفاده از واکسین کووید-۱۹ از 
نوع آسترازنکا در چندین کشور از ترس عوارض جانبی 
از سالمت  احتمالی، اعالم کرد که نظام های محافظت 
همه گانی در جهان در حال کار هستند و از کشورهای 

جهان خواست تا وحشت زده نشوند.
تدروس ادهانوم قبریسوس روز گذشته در یک نشست 
شده  مشاهده  مرگ  و  بیماری  موارد  درباره  مجازی 
»این  گفت:  زده اند،  آسترازنکا  واکسین  که  افرادی  نزد 
بدان معنا نیست که این موارد به واکسیناسیون  لزوماً 
کووید-۱۹ مرتبط هستند، اما تحقیق در مورد آن ها یک 
روال معمول است و نشان می دهد که نظام نظارت کار 

می کند و کنترل های مؤثر در حال انجام است.«
واکسین  دریافت  از  پس  اتریشی  شهروند  یک  مرگ 
آسترازنکا، مقام های این کشور را بر آن داشت تا تزریق 
تا  کنند  متوقف  موقت  طور  به  را  کرونا  واکسین  این 
احتمال وجود عوارض جانبی ارتباط این واکسین بررسی 

شود.
به  نیز  ناروی و دانمارک  اتریش،  از  هفته گذشته پس 
دنبال مشاهده چند مورد لخته گی درونی خون و کاهش 
سطح پالکت در بدن چند تن از افرادی که این واکسین 
را دریافت کرده  بودند، تزریق آسترازنکا را متوقف کردند. 
اروپایی دیگر از جمله هالند،  به دنبال آن چند کشور 

در حالی که دولت امریکا قرار است به زودی سیاست 
خود در قبال کوریای شمالی را اعالم کند، کیم یونگ 
کوریای   رهبر  اون،  جونگ  کیم  پرنفوذ  خواهر  اون، 
شمالی، در سخنانی به امریکا هشدار داده است که به 

دنبال »دردسرسازی« نرود.
سخنان خانم کیم تنها یک روز پیش از آن عنوان شده 
خود  سیاست های  امریکا  جدید  دولت  است  قرار  که 

درباره شبه جزیره کوریا را اعالن کند.
اکنون کیم یونگ اون در اظهاراتش در رسانه های دولتی 
و  امریکا  نظامی  مشترک  تمرین  از  شمالی  کوریای 

کوریای جنوبی انتقاد کرده است.
به گزارش بی بی سی، خواهر رهبر کوریای  شمالی این 
رزمایش را »مارش جنگ« توصیف کرده است. این در 
حالی است که گروهی از مقام های ارشد امریکایی روز 

ایتالیا و اسپانیا در روز  آیرلند و سپس آلمان، فرانسه، 
به  را  استرازنکا  تزریق  دوشنبه و سویدن روز سه شنبه 

حال تعلیق درآوردند.
این کشورها گفته اند که هیچ گونه  این حال بیش تر  با 
مورد مشکوک ابتال به عوارض جانبی واکسین سویدنیـ  
بریتانیایی آسترازنکا در شهروندان شان مشاهده نکرده اند.
یکی از کارشناسان ارشد سازمان جهانی بهداشت به نام 
»سومیا سوامیناتان« روز دوشنبه تکرار کرد که حتا با 
وجود مشاهده برخی عوارض جانبی، تاکنون هیچ مورد 
مستندی از مرگ در پیوند با واکسین کووید-۱۹ وجود 
نشست  جریان  در  بین المللی  مقام  این  است.  نداشته 
سازمان جهانی بهداشت گفت: »ما می خواهیم که مردم 
وحشت نکنند، زیرا هیچ پیوند ثابت شده ای میان عوارض 
با  برخی کشورها  در  گزارش شده  آمبولی  یا  لخته گی 

واکسین کرونا یافت نشده است.«
از میان کشورهای غیراروپایی، تایلند نیز تزریق واکسین 
بریتانیا  اما  است؛  در آورده  تعلیق  حال  به  را  آسترازنکا 
که واکسین آسترازنکا با همکاری دانشگاه آکسفورد در 
از بابت این واکسین  این کشور ساخته شده، می گوید 
نگرانی ندارد. شرکت دارویی سازنده واکسین آسترازنکا 
نیز گفته است که با بررسی داده های ایمنی هیچ گونه 
فرد  بدن  در  لخته شدن خون  افزایش خطر  بر  دلیلی 

واکسین شده وجود ندارد.

سه شنبه، ۱۶ مارچ، به سئول، پایتخت کوریای جنوبی 
رفتند و هم زمان وزارت خارجه امریکا از رویکرد جدید 

خود در برابر بحران شبه جزیره کوریا پرده برداری کرد.
وزارت خارجه امریکا می گوید چند هفته ای است که به 
دنبال برقراری کانال های دیپلماتیک با کوریای شمالی 
است، اما پیونگ یانگ به این تماس ها پاسخی نداده است.
ریاست  هنوز  شمالی،  کوریای   رهبر  اون،  جونگ  کیم 

جمهوری جو بایدن را به رسمیت نشناخته است.
کیم یو جونگ، خواهر پرنفوذ رهبر کوریای شمالی که 
منتشر  سینمون  رادونگ  دولتی  روزنامه  را  او  سخنان 
کرده، گفته است: »یک توصیه برای دولت جدید امریکا 
دارم که در تالش است از آن سوی اقیانوس بوی باروت 
روی کشور ما بپراکند... اگر می خواهید چهار سال آینده 
را به خوشی و در صلح سپری کنید، بهتر این است که 

در گام اول، به دنبال دردسر تراشی نروید.«
با  هسته ای  و  موشکی  برنامه  توسعه  سر  بر  کشور  دو 

یک دیگر اختالف دارند.
جمهور  رییس  ترمپ،  دونالد  میان  دیدار  دور  سه 
پیشین امریکا با کیم جونگ اون، رهبر کوریای شمالی، 
دست آورد چندانی نداشت و پیونگ یانگ با خلع سالح 

هسته ای موافقت نکرد.
جو بایدن از کیم جونگ اون به عنوان »تبهکار« نام برده 
لغو  از  بر خلع سالح هسته ای کوریای شمالی پیش  و 
تحریم های امریکا و سازمان ملل متحد تاکید کرده است.

دویچه وله گزارش داده است که فرستاده ویژه سازمان ملل 
با  صلح  مذاکرات  فوری  از سرگیری  خواستار  سوریه  برای 
شد.  ترکیه  و  ایران  اروپا،  اتحادیه  عربی،  کشورهای  حضور 
به  مشترکی  بیانیه  در  نیز  اروپایی  کشور  چهار  و  امریکا 

رسمیت شناختن دولت بشار اسد را رد کردند.
سوریه،  امور  در  ملل  سازمان  ویژه  فرستاده  پدرسون،  گیر 
این کشور خواهان  آغاز جنگ در  با دهمین سال  هم زمان 
برگزاری مجدد و فوری گفت وگوهای صلح شد. به گفته او، 

وقت آغاز این گفت وگوها فرا رسیده است.
باید کشورهای  پدرسون گفته است که در این گفت وگوها 
دارای حق وتو در شورای امنیت و نیز ایران، ترکیه، کشورهای 

عربی و اتحادیه اروپا حضور داشته باشند.
مذاکرات صلح میان دولت بشار اسد و نیروهای مخالف او که 
از سوی سازمان ملل برنامه ریزی شده، تا کنون بدون نتیجه 

بوده است.
امریکا، آلمان، فرانسه، بریتانیا و ایتالیا عادی سازی روابط با 
دولت بشار اسد را رد کرده اند. وزیران خارجه این کشورها در 
بیانیه مشترکی تصریح کرده اند که برنامه ریزی بشار اسد برای 
برگزاری انتخابات در سال جاری نباید منجر به »عادی سازی 

روابط بین المللی با رژیم اسد« شود.
شده  خوانده  قبول  غیرقابل  مجازات«  »عدم  بیانیه  این  در 
تصریح  اروپایی  کشور  چهار  و  امریکا  خارجه  وزیران  است. 
که  کرد  خواهیم  پافشاری  موضوع  این  بر  »ما  کرده اند: 

جنایت کاران باید مجازات شوند.«
این پنج کشور هم چنین خواهان پایان درگیری ها در سوریه 
شده و تاکید کرده اند: »ما نباید اجازه دهیم که این تراژدی 
راه حل  بر  آن ها هم زمان  پیدا کند.«  ادامه  دیگر  یک دهه 

دیپلماتیک به عنوان تنها راه حل پافشاری کرده اند.
در بیانیه مشترک این کشورها از نقض شدید حقوق بشر و 
حقوق بین الملل در جریان جنگ داخلی ده ساله در سوریه 
یاد شده و بر این خواسته تاکید شده که »این بسیار ضروری 
است که رژیم سوریه و حامیانش به طور جدی در یک پروسه 
سیاسی مشارکت کنند و اجازه دهند که کمک های انسانی 

به کسانی که در شرایط اضطراری به سر می برند، برسد.«
وزیران خارجه امریکا و چهار کشور اروپایی تصریح کرده اند 
که انتخابات ریاست جمهوری که قرار است امسال در سوریه 
برگزار شود، نه آزاد است و نه عادالنه. آن ها در بیانیه خود 
نوشته اند: »این پروسه سیاسی نیازمند مشارکت تمام مردم 
سوریه است، هم چنین کسانی که در تبعید به سر می برند و 

آواره شده اند، تا تمامی صداها شنیده شود.«
حل  راه  یک  کردن  پیدا  برای  خود  تعهد  بر  کشورها  این 
صلح آمیز مبتنی بر قطع نامه های سازمان ملل و نیز حمایت از 

مردم سوریه تاکید کرده اند.
عربی«  »بهار  به  تحوالت موسوم  پی  در  و  مارچ 20۱۱  در 
در تونس و مصر، اعتراضات علیه بشار اسد در سوریه آغاز 
نیروهای دولتی و  با سرکوب شدید  اما  اعتراضات  این  شد. 
که  شد  داخلی  جنگ  به  تبدیل  معترضان،  چندگانه گی 
تا کنون 3۹0 هزار کشته، 200 هزار مفقود و بیش از ۱3 

میلیون آواره در پی داشته است.

امریکا برای خلع  سالح 
هسته ای کوریای شمالی، 

با جاپان و دیگر متحدانش 
همکاری می کند

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه امریکا، اعالم کرد که 
برای خلع سالح  متحدانش  با  به همکاری  واشنگتن 

هسته ای کوریای شمالی ادامه خواهد داد.
 ۱۶ سه شنبه،  روز  که  بلینکن  یورونیوز،  گزارش  به 
توشیمیتسو  جاپانی اش  همتای  با  حوت(   2۶( مارچ 
موتگی در توکیو دیدار کرد، در یک نشست مطبوعاتی 
مشترک پس از این دیدار گفت که سفرش به پایتخت 
جاپان به هدف تأکید بر اتحاد ایاالت متحده و جاپان 

انجام شده است.
از  امریکا،  دفاع  وزیر  آستین،  لوید  همراه  به  که  وی 
که  گفت  نشست  این  در  می کند،  دیدار  جاپان 
ارزش های دموکراتیک در مکان هایی مانند میانمار و 

چین در معرض »تهدید« قرار دارد.
سفر بلینکن و آستین به جاپان، نخستین سفر خارجی 
مقام های عالی دولت جو بایدن، رییس جمهور امریکا، 
محسوب می شود. آن ها در حالی که در تالش اند تا از 
این دیدار برای تقویت اتحاد با کشورهای آسیایی به 
ویژه در برابر قدرت چین بهره ببرند، خواستار برقراری 
پیوندهای عمیق تر اقتصادی و امنیتی با جاپان شدند.

هم چنین  توکیو  به  بایدن  کابینه  ارشد  اعضای  سفر 
به دنبال نشست مجازی هفته گذشته رهبران ایاالت 
اتحاد چهارگانه  برای  و هند  استرالیا  متحده، جاپان، 

صورت گرفته است.

عالی رتبه  مسووالن  با  جاپان  در  امریکایی  مقام های 
آزادی  از جمله  مختلف  موضوعات  درباره  کشور  این 
دریانوردی در دریای چین جنوبی و شرقی و تأمین 
امنیت زنجیره تجارت صنایع نیم رسانا، مساله هسته ای 
کوریای شمالی و کودتای نظامی در میانمار گفت وگو 
مانند  دیگری  موضوعات  درباره  است  قرار  و  کرده اند 
واکسین کووید-۱۹، تغییرات آب و هوایی و بازی های 

المپیک آتی در توکیو نیز بحث کنند.
آقای بلینکن در سخنرانی دیگری در برابر کارمندان 
سفارت امریکا در توکیو درباره اهمیت اتحاد کشورش 
با جاپان گفت: »ما واقعاً برای آن آمده ایم که بگوییم 

اتحاد، سنگ بنای صلح، امنیت و رفاه است.«
ارباب  از  گروهی  برابر  در  سخنرانی  جریان  در  وی 
تجارت جاپان نیز گفت: »روابط اقتصادی بین ایاالت 
متحده و جاپان همان طور که به خوبی می دانید، یکی 

از روابط قوی در جهان است.«
همه گیر  بیماری  »این  افزود:  امریکا  خارجه  وزیر 
آسیب پذیری های موجود در زنجیره های عرضه جهانی 
محصوالت حیاتی شامل تجهیزات پزشکی، تجهیزات 

و صنایع نیم رسانا را افزایش داده است.«
تالش های  پیونگ یانگ  که  است  گفته  سفید  کاخ 
از  و  است  کرده  رد  را  گفت وگو  برای  متحده  ایاالت 
همین رو کوریای شمالی سفر مقام های امریکایی به 

توکیو را با دقت فراوان دنبال می کند. 
قرار است یوشیهیده سوگا، نخست وزیر جاپان، در ماه 
اپریل به امریکا رفته و به عنوان نخستین رهبر خارجی 

با جو بایدن در واشنگتن دیدار کند.
هر دو وزیر امریکایی حاضر در جاپان روز چهارشنبه 
توکیو را به مقصد سئول ترک کرده و تا روز پنج شنبه 
با همتایان خود در پایتخت کوریای جنوبی گفت وگو 
می کنند. از آن جا، لوید آستین به هند پرواز می کند 
و بلینکن به آالسکا می رود؛ جایی که جیک سالیوان، 
مشاور امنیت ملی، برای دیدار با مقام های چینی به 

وی می پیوندد.


